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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 โลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะความก้าวหน้าใน                
การติดต่อส่ือสาร  ท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย  ทุกคนลว้นแต่แสวงหา
ขอ้มูลส าหรับการศึกษา  การท างาน  หรือแม้แต่ความบนัเทิง การสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจึงตอ้ง
อาศยักระบวนการท่ีส าคัญ  คือ  การอ่าน  เพราะการอ่านเป็นการพฒันาชีวิต  ฝึกสมองให้คิด     
เฉียบคมมากข้ึน  ท าให้รู้ทนัโลก ทนัคน รู้จกัตนเอง สามารถสร้างคนให้มีคุณลกัษณะท่ีคิดกวา้ง     
คิดลึกซ้ึง  คิดรอบคอบ  และสร้างส่ิงดีๆ  ให้กบัตนเองและสังคม  การอ่านมีความจ าเป็นต่อชีวิต    
คนไทยในยุคปัจจุบนัยิ่งกว่ายุคท่ีผ่านมา  เพราะท าให้คนเราสามารถพฒันาตนเองให้ทนัต่อความ
เคล่ือนไหวของส่ิงแวดล้อมรอบตัว  การอ่านจึงเป็นปัจจัยส าคัญของชีวิตท่ีไม่อาจละเลย           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (2545: 5) มีพระราชด ารัสถึงความส าคญัของ     
การอ่านวา่  
 

          การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพชีวิต  อนัเป็นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมในเชิงวิชาการ การอ่านมิใช่เพียงเป็นการรับสารเท่านั้น  แต่เป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความคิดและภูมิปัญญาอนัซบัซอ้น ดงันั้น การอ่านจึงเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีตอ้งการ
การศึกษาวจิยัทั้งในเชิงวทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์  เพ่ือน าผลการศึกษาวจิยัไปปฏิบติัใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์กบัการพฒันาบุคลากรในระดบัการศึกษา  และสาขาอาชีพต่าง ๆ   

 

 การอ่านเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุกคน  สามารถอ านวยประโยชน์แก่ผูอ่้าน       
ทุกเพศ  ทุกวยั  ตั้ งแต่การด าเนินชีวิต การศึกษา การท างาน  ตลอดจนการพกัผ่อน  การสะสม
ประสบการณ์และความคิดจากการอ่านจะช่วยให้คนเราหาค าตอบของปัญหาท่ีตอ้งการได ้ ไม่วา่จะ
ทางตรงหรือทางออ้ม ผูท่ี้รักในการอ่านจึงเป็นผูท่ี้สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ยิ่งไปกวา่นั้น
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการเรียนรู้คือ การอ่าน  เพราะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
ผูอ่้าน  ท าให้พฒันาสติปัญญาด้วยการน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปบูรณาการกบัความคิดของ
ตนเองเกิดเป็นความคิดใหม่ ผูท่ี้มีนิสัยรักการอ่านและมีทกัษะในการอ่านยอ่มสามารถน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น การเรียนการสอนในปัจจุบนัจึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และพฒันาความสามารถทางการอ่านให้มีประสิทธิภาพ   
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ดงัท่ี ประเทิน มหาขนัธ์ (2530: 4) ไดก้ล่าวไวว้่า  “การอ่านมีบทบาทอยา่งส าคญัต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ในยุคปัจจุบนั  ทั้งน้ีเพราะเหตุวา่  การอ่านนอกจากจะท าให้ผูอ่้านสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ  
ทั้งปัญหาส่วนตวัและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม ยงัช่วยให้ผูอ่้านเป็นผูท่ี้ทนัต่อเหตุการณ์และความ
เปล่ียนแปลงของสังคมได้อีกด้วย”  นอกจากน้ี สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย ์ (2539: 2) ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการอ่านไวว้่า  “การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสวงหาความรู้ การรู้และใช ้   
วิธีอ่านท่ีถูกตอ้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูอ่้านทุกคน การฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอจะช่วยให้ผูอ่้านมี 
พื้นฐานในการอ่านท่ีดี”   สอดคลอ้งกบั พรทิพย ์ชาตะรัตน์ (2545: 59) ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของ
การอ่านวา่  “การอ่านเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการแสวงหาความรู้  ดงันั้น ผูท่ี้มีความสามารถใน
การอ่าน  คือ สามารถอ่านไดม้าก อ่านไดเ้ร็ว  และอ่านไดถู้กตอ้ง  ยอ่มมีโอกาสในชีวิตหลาย ๆ ดา้น
มากกวา่ เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นสังคม และดา้นการประกอบอาชีพ”    

 จากความส าคญัของการอ่านท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การอ่านเป็นทกัษะทางภาษา       
ท่ีส าคญัเป็นเคร่ืองมือในการเสาะแสวงหาความรู้  เพื่อพฒันาตนเองในด้านต่างๆ การอ่านเป็น
รากฐานส าคญัในการศึกษาแต่ละสาขาวิชา  เพราะวิชาการต่าง ๆ  จ าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถใน
การอ่านเพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาและจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านจากนั้นจึงน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
ตามตอ้งการ   การอ่านท่ีดีมีประสิทธิภาพจะตอ้งอ่านจบัใจความได ้ และสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ี
อ่านได ้ดงัท่ี  สนิท  ตั้งทวี (2526: 104)  กล่าวไวว้า่   “ผูท่ี้อ่านไดร้วดเร็ว  และสามารถจบัใจความ
จากขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีอ่านไดน้ั้น  ยอ่มให้คุณประโยชน์อยา่งยิ่งในการแสวงหาความรู้ในเวลา
อนัจ ากดั  เฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียนท่ีจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ หลายสาขา
ดว้ยกนันั้น จ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเป็นพิเศษ”  ทั้งน้ี แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 17)ไดก้ล่าวถึง
การอ่านจบัใจความวา่  “เป็นความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านระดบัตน้  และเป็นพื้นฐานส าคญัมากส าหรับการ
อ่านระดบัสูงต่อไป  เช่น  ถ้านักเรียนอ่านจบัใจความเร่ืองท่ีอ่านไม่ได้  ก็คงไม่สามารถอ่านเพื่อ
วจิารณ์วา่เร่ืองนั้นดีหรือไม่ดีไดเ้ลย”  ส่วน ศรีวิไล พลมณี (2545: 122) กล่าวไวว้า่ “การอ่านเป็นส่ิง
ส าคญัโดยเฉพาะการอ่านจบัใจความ  เพราะผูท่ี้อ่านจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านไดม้ากยอ่มมีโอกาส
รับรู้เร่ืองราวได้ดีกว่าผูท่ี้ไม่สามารถจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได้” นอกจากน้ีสมบติั จ าปาเงิน     
และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548: 23) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านจบัใจความสรุปได้ว่า      
“การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านท่ีท าให้เป็นคนท่ีน่าสนใจเพราะอ่านมากท าให้มีความคิดลึกซ้ึง
และกวา้งขวาง  ดงันั้น การอ่านจบัใจความจึงเป็นทกัษะท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนและใน
ชีวติ ประจ าวนั”   

 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน โดยเฉพาะการอ่าน           
จบัใจความ  จึงก าหนดเร่ืองการอ่านไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
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2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 1 การอ่าน  มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน     
โดยก าหนดเน้ือหาไวใ้นสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ให้นกัเรียนอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
เร่ืองสั้ น ๆ   เร่ืองเล่าจากประสบการณ์  นิทานชาดก  บทความ  บทโฆษณา  งานเขียนประเภท      
โน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั  สารคดีและบนัเทิงคดี  (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551: 13)  

  แมว้า่การอ่านจบัใจความจะมีความส าคญัต่อการเรียนรู้  และก าหนดให้เป็นเน้ือหาใน     
การเรียนการสอนภาษาไทยมาอยา่งต่อเน่ือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ตระหนักถึงความส าคญัของการอ่านและการอ่านจบัใจความ  จึงมุ่ง
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรให้บรรลุผลตามตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น  
และไดก้ าหนดเป็นนโยบายส่งเสริมการอ่าน  ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน
และสามารถจับใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได้  แต่จากการทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่าน          
จบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 230 คน ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงจดัการทดสอบ
โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบวา่ผลการทดสอบยงัอยู่ในเกณฑ์
ระดบัปรับปรุงและอ่านไม่รู้เร่ืองถึงร้อยละ 32.61 และ 37.39  ตามล าดบั  ดงัปรากฏในตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1  รายงานผลการสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ โรงเรียนอนุบาลยโสธร  
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธรเขต 1  ปีการศึกษา 2556 
 

ระดบัชั้น 
จ านวน 
นกัเรียน 

ระดบัคุณภาพ 
ดีเยีย่ม ดี พอใช ้ ปรับปรุง อ่านไม่รู้เร่ือง 

ป.4 230 - 26 43 75 86 
ร้อยละ  - 11.30 18.70 32.61 37.39 

 

ท่ีมา: โรงเรียนอนุบาลยโสธร, งานวดัและประเมินผล, “รายงานผลการทดสอบวดัความสามารถ
ด้านการอ่านจบัใจความ โรงเรียนอนุบาลยโสธร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1            
ปีการศึกษา 2556.”  2556. (อดัส าเนา) 
 จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนในกลุ่มสาระภาษาไทย  โรงเรียนอนุบาลยโสธร (ละม่อม 
สมดี, 2556; พิกุล ภูมิแสน, 2556; เอมอร ทศันภกัด์ิ, 2556; ปริยากร วะโนปะ, 2556 และจิราภรณ์ 
พละมาตย,์ 2556) สรุปปัญหาในการสอนอ่านจบัใจความไดว้า่ นกัเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน ไม่ชอบอ่าน  
หรือแสวงหาความรู้จากการอ่านด้วยตนเอง นอกจากนั้นนักเรียนบางส่วนอ่านหนังสือไม่คล่อง     
ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัเพราะเม่ืออ่านตามเพื่อนไม่ทนัหรืออ่านท่ีครูก าหนดให้ไม่ได ้ นกัเรียนก็จะ 
ไม่สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้หรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีครูก าหนดให้ท าได ้ และพบว่า
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นกัเรียนอ่านจบัใจความไม่ได ้ เม่ือครูให้นกัเรียนสร้างแผนภาพความคิดหรือเขียนสรุปความจาก
เร่ืองท่ีอ่าน  นกัเรียนจะไม่เขียนจากความเขา้ใจแต่จะลอกเน้ือเร่ืองบางส่วนออกมา  ไม่สามารถบอก
ไดว้า่ใจความใดเป็นใจความหลกั  ใจความใดเป็นใจความรอง ไม่สามารถเขียนสรุปความออกมา
เป็นภาษาของตนเองได ้ และปัญหาท่ีส าคญัคือ ครูไม่ใชว้ธีิท่ีเหมาะสมจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจในการอ่านได ้ และครูมกัจะมุ่งเน้นไปท่ีการสอนอ่านให้ถูกตอ้งตาม
หลักการอ่านและเน้นการอ่านออกเสียงมากกว่าการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความท าให้
ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่า  

 การสอนอ่านให้ผูเ้รียนสามารถจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านไดส้ามารถท าไดห้ลายวิธี      
สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2539: 116)  ไดเ้สนอวิธีการอ่านจบัใจความโดยใช้วิธีส ารวจตรวจทาน       
มีล าดบัขั้นการอ่าน 5 ขั้น  คือ ขั้นส ารวจ เพื่อตรวจสอบเร่ืองท่ีอ่านคร่าว ๆ  ขั้นตั้งค  าถามโดยใช้
ขอ้มูลท่ีไดส้ ารวจมาแลว้   ขั้นอ่านเร่ืองเพื่อหาค าตอบ   ขั้นเล่าเร่ืองเพื่อร่วมตอบค าถามและอภิปราย
แสดงความคิดเห็น  และขั้นอ่านทบทวน วรรณี โสมประยรู (2543: 139) ไดเ้สนอวิธีสอนอ่านแบบ
ใช้แผนภูมิประสบการณ์ไว ้ โดยกล่าวว่า  แผนภูมิประสบการณ์ท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนัสร้างข้ึน 
จะเป็นส่ือการสอนท่ีมีประโยชน์ในการสอนอ่าน  การสอนอ่านโดยวิธีน้ีจะท าให้นกัเรียนอ่านค า
หรือประโยคไดเ้ร็วและมีความหมายมากข้ึน  และนกัเรียนสามารถน าความคิดท่ีไดจ้ากแผนภูมิไป
ใชป้ระโยชน์ไดดี้  ฉวลีกัษณ์ บุณยะกาญจน์ (2547: 8)  ไดส้รุปวิธีสอนอ่านแบบ SQ3R  ไวว้า่เหมาะ
ส าหรับการศึกษาคน้ควา้รายบุคคล ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจ (Survey) ขั้นตอนท่ี 2 การตั้งค  าถาม 
(Question) ขั้นตอนท่ี 3 การอ่าน (Read) อ่านเพื่อหาค าตอบ ขั้ นตอนท่ี 4 การจดจ า (Recite)           
จดบนัทึกขอ้ความท่ีส าคญั และขั้นตอนท่ี 5 การทบทวน (Review or Reconstruct) น าความรู้ท่ีไดรั้บ
ออกมาใช ้ นอกจากน้ียงัมีผูส้นใจศึกษาคน้ควา้และหาวธีิแกไ้ขปัญหาการอ่านอยา่งต่อเน่ือง  และได้
เสนอวธีิการสอนท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหาการอ่านและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านของนกัเรียน
ไวห้ลากหลาย เช่น การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  การสอนแบบสืบสวน (Inquiry 
Learning)  การสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning)  การสอนดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Learning) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 138) 

 จะเห็นไดว้า่มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหาการอ่านอยูห่ลากหลายวิธี  
ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการแก้ปัญหาเก่ียวกับการอ่านจับใจความพบว่า  วิธีหน่ึง              
ท่ีน่าสนใจและมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนในวยัประถมศึกษา  คือ วิธีสอนอ่านแบบ MIA ตาม
แนวคิดของ เมอร์ด็อค (Murdoch, 1986: 9-15)  ไดเ้สนอแนวการสอนอ่านท่ีบูรณาการทกัษะต่าง ๆ 
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนควบคู่กนัไป  โดยเฉพาะทกัษะการอ่านและการเขียนซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมาก  ทกัษะการเขียนจะช่วยท าให้ผูเ้รียนอ่านไดเ้ขา้ใจมากข้ึน  และการอ่านท่ีดีจะส่งผลให้
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ทกัษะการเขียนพฒันาตามไปดว้ยเช่นกนั  วิธีสอนอ่านแบบ MIA เป็นนวตักรรมการสอนแนวใหม่
ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  เน้นให้ผูเ้รียนคิดแกปั้ญหาและด าเนินกิจกรรมดว้ยตนเองตามกระบวนการ  
ท่ีครูก าหนดให้  โดยครูเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนเป็นผูท่ี้คอยให้ค  าแนะน า   และคอยอ านวย      
ความสะดวกให้แก่ผูเ้รียนในบางคร้ังท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ  ซ่ึงในการเรียนโดยวิธีน้ีผูเ้รียนจะตอ้ง
ร่วมกนัอภิปราย  และแสดงความสามารถในการส่ือความหมาย  ในส่วนของเน้ือเร่ืองท่ีผูเ้รียนอ่าน 
จะมีค าถามยอ่ย ๆ ใหผู้เ้รียนเขียนตอบ  โดยเติมค าลงในประโยคเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงจะท าให้นกัเรียน
เกิดความต่ืนตัว  และจุดเด่นของวิธีสอนอ่านแบบ MIA นั้นคือการจัดกิจกรรมผสมผสาน 
(Integrated) ทกัษะต่าง ๆ คือ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู  ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียนควบคู่
กนัไปตลอด  โดยมีขั้นการสอนท่ีเป็นไปตามล าดบัเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเป็นหลกั  และสามารถ
พฒันาทกัษะอ่ืน ๆ พร้อมกนัไปดว้ย   นอกจากนั้นขั้นตอนการสอนอ่านเป็นการจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการกลุ่ม  โดยให้นกัเรียนมีโอกาสช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีส่วนร่วม
ในการคิดและท ากิจกรรม ท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะเรียนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึง
จากการศึกษางานวจิยัของ ของ สุภรณ์  หนูกุง้  (2544: 44) เร่ืองการสร้างชุดการสอนอ่านภาษาไทย
เพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามกระบวนการสอนอ่านแบบ MIA พบว่า  
ชุดการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเขา้ใจส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามกระบวนการ
สอนอ่านแบบ MIA ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 84.41/87.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานและ
ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนหลงัใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช ้    
ชุดการสอนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ฐิตินันท์ ประทุมนันท์  (2545: 76) วิจยัเร่ือง           
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการจ าของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชินีนาถราชวิทยาลยั ท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษแตกต่างกนั  
โดยวธีิสอนอ่านแบบ MIA พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษแตกต่างกนั  เม่ือไดรั้บ
การสอนอ่านแบบ MIA แลว้มีผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05  รอสนี บูซามนั (2551: 64) ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษดว้ย
วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ด็อค  (MIA) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการขอ เมอร์ด็อค (MIA) มีความสามารถใน
การอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   
ท่ีระดบั .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผลการเรียนหลงัเรียนดว้ยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ด็อค 
(MIA) มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถใน     
การอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ด็อค 
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(MIA)  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และผูเ้รียนยงัมีความพึงพอใจ
ต่อวธีิสอนอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ด็อค  (MIA) อยูใ่นระดบัมาก   

 นอกจากน้ี  เสาวนีย ์ธนะสาร (2553: 79)   ไดศึ้กษาความสามารถอ่านจบัใจความและ
ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้น
การอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของ เมอร์ด็อค  พบวา่  ความสามารถอ่าน        
จบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สูงข้ึน จากผลการวิจยัทั้งส่ีเร่ืองสรุปไดว้่า  วิธีสอน
อ่านแบบ MIA  สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษได้
เป็นอยา่งดี  มีขั้นตอนการสอนอ่านท่ีชดัเจน ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดต้ามขั้นตอน  ซ่ึงเม่ือพิจารณา
แล้วมีความสอดคล้องกับการสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพราะก่อนการอ่านเน้ือเร่ือง  
นกัเรียนจะเรียนรู้ค าศพัท์ในบทอ่านและศึกษาความหมายของค านั้นเสียก่อนจึงลงมืออ่าน  และ   
การก าหนดตัวช้ีวดัในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระ          
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสารไดก้ าหนดไว้
ตรงกบัสาระการเรียนรู้ภาษาไทยว่า เม่ืออ่านแลว้สามารถตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค  
บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 11)  

 วิธีสอนอ่านแบบ MIA  จึงน่าจะเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีสามารถแก้ปัญหาด้านการอ่าน        
จบัใจความของผูเ้รียนได้  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน าวิธีสอนอ่านแบบ MIA มาใชจ้ดัการเรียนรู้การอ่าน
จบัใจความ  เพื่อศึกษาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 
และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่าน MIA 
 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัด           
การเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนอ่านแบบ MIA เพื่อน ามาเป็นก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนอ่านแบบ MIA เป็นวิธีการท่ี เมอร์ด็อค (Murdoch, 1986: 
9-15) อาจารยส์อนภาษาองักฤษแห่งมหาวิทยาลยัคูเวต  คิดวิธีสอนอ่านภาษาองักฤษ  โดยยึดหลกั 
จิตภาษาศาสตร์มาใชใ้นการสอนเพื่อการส่ือสาร  โดยใชช่ื้อวา่ A More Integrated  Approach หรือ 
MIA เป็นการเนน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชท้กัษะต่าง ๆ คือ ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  
ควบคู่กนัไป  เมอร์ด็อค ไดใ้ห้แนวทางในการสอนดงัน้ี  1) ขั้นถามค าถามน าก่อนอ่าน  (Priming  
Questions) เป็นขั้ นตอนท่ีครูผู ้สอนจะตั้ งค  าถาม หรือข้อความเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้  และก่อให้เกิดการอภิปรายร่วมกนัระหว่างครูกบันกัเรียน  ก่อนท่ีจะอ่าน
เร่ืองนั้น  เท่ากบัว่าเป็นการโน้มน้าวให้นกัเรียนสนใจเร่ืองท่ีจะอ่านในโอกาสต่อไป  การอภิปราย
ร่วมกนัเป็นกระบวนการคาดคะเนล่วงหน้าวา่เร่ืองท่ีจะอ่านนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  พอถึงเวลา
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อ่านจริง ๆ ทุกคนก็พยายามจะคน้หาค าตอบวา่ตามท่ีพวกตนคิดค าตอบไวล่้วงหนา้นั้นตรงกบัเร่ืองท่ี
จะอ่านหรือไม่  การอ่านจึงเป็นการกระตุน้เร้าใจผูเ้รียนให้หาค าตอบ  2) ขั้นท าความเขา้ใจค าศพัท ์
(Understanding Vocabulary) ขั้นตอนน้ีมีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการให้นักเรียนเกิดความมัน่ใจว่า
ค าศพัท์บางค า  ท่ีเป็นตวับ่งช้ีความหมาย (Key Words) นั้น  นกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งหรือยงั  
โดยครูจะเป็นผูเ้ลือกค าศพัท์เหล่านั้นข้ึนมาเอง  ค  าบางค านกัเรียนอาจะรู้ความหมายแลว้  หรือค า
บางค าหากมีความหมายหลายอย่าง  ครูอาจจะเขียนความหมายของค าศัพท์ค  านั้ น  ให้อยู่ใน
สถานการณ์ท่ีพบ  3) ขั้นอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text)   ครูแจกบทอ่าน (The Text)  ให้นกัเรียน
อ่านตามเวลาท่ีก าหนดให้ ซ่ึงในเน้ือหานั้นจะแตกต่างกบัเน้ือหาปกติ คือ จะมีค าถามย่อยแทรก      
อยู่ในเน้ือหา  เพื่อนักเรียนวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างค านามกับค าสรรพนามในเน้ือเร่ือง       
เป็นการกระตุน้และส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านท่ีดียิ่งข้ึน การวิเคราะห์เน้ือหาจะท าให้นกัเรียน
สามารถอ่านเร่ืองไดเ้ขา้ใจข้ึนแลว้  ยงัช่วยให้นกัเรียนตอ้งใช้ความคิดตลอดเวลา  และตอ้งพยายาม
เขา้ใจเร่ืองโดยตลอดดว้ย  4)  ขั้นท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง  (Understanding the  Text)  เป็นขั้นท่ีจะใช้
ทดสอบความเข้าใจผู ้เรียนได้ดี คือ การให้นักเรียนเติมข้อความจากประโยคปลายเปิด ท่ีครู
ก าหนดให ้ โดยนกัเรียนเขียนเติมประโยคเหล่านั้น  ใหเ้ป็นประโยคขอ้ความท่ีสมบูรณ์ตามเน้ือเร่ือง
ท่ีอ่าน  และการให้นกัเรียนเติมขอ้ความนั้น  ตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่  นกัเรียนจะไม่สามารถ
ไปลอกประโยคจากเน้ือเร่ืองมาตอบได ้ แต่หากครูคิดวา่ความสามารถของนกัเรียนไม่สามารถท่ีจะ
ใชภ้าษาและส านวนของตวัเองได ้ อาจจะแกไ้ขโดยวิธีเลือกประโยคท่ีเป็นใจความส าคญัของเร่ือง 
(Main Idea)  มาเป็นประโยคท่ีให้นักเรียนเติมใจความสมบูรณ์แทน   5) ขั้นถ่ายโอนข้อมูล  
(Transferring  Information)  เป็นขั้นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนน าความรู้ หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมา
เสนอใหม่ในรูปแบบอ่ืน  เช่น  น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาเสนอใหม่  ในรูปแบบตาราง
แผนภูมิ  กราฟ  หรือแผนท่ี  อย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสมของขอ้มูล  หากนกัเรียนท าได้     
ก็ย่อมแสดงว่านักเรียนจบัประเด็นส าคญั ๆ  กิจกรรมอย่างน้ีไม่ใช่แบบฝึกหัดทัว่ไป แต่เป็นการ
กระตุน้ใหน้กัเรียนหาทางแกไ้ขปัญหา  6) ขั้นท าแบบฝึกหดัต่อช้ินส่วนประโยค และเรียงโครงสร้าง
อนุเฉท  (Doing Jigsaw Exercise and  Paragraph  Structure) ในขั้นน้ีครูให้ประโยคมาจ านวนหน่ึง  
แล้วให้นักเรียนเรียบเรียงอนุเฉทซ่ึงนั้นคือกิจกรรมการต่อช้ินส่วน  เป็นการฝึกการพูดและคิด  
วิธีการคือครูเตรียมช้ินส่วนของประโยคมาให้จ  านวนหน่ึง  แลว้ให้แต่ละกลุ่มพยายามต่อช้ินส่วน
ต่าง ๆ  ของประโยคเหล่านั้นให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์   และเรียงประโยคเหล่านั้นตามล าดับ            
ท่ีถูกตอ้งดว้ยกิจกรรมการต่อช้ินส่วนน้ี  อาจจะให้ท าเป็นกลุ่ม  หรือท าเป็นรายบุคคลก็ได ้ ประโยค
ท่ีให้ตอ้งเป็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  กิจกรรมนั้นก็เพื่อต่อประโยคให้
ถูกตอ้ง  อนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหา  หรือรู้เร่ืองท่ีเกิดข้ึน  การน าขอ้มูลของแต่ละคนมาต่อกนัตอ้ง
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พดูและถามกนั  แลว้พิจารณาเลือกขอ้มูลมาต่อกนัให้เป็นเร่ืองราวท่ีถูกตอ้ง  และ 7)  ขั้นประเมินผล
และการแกไ้ข (Evaluation  and  Correction) การประเมินผลการเรียนนั้น ส่วนใหญ่ก็ท ากนัอยูเ่กือบ
ทุกขั้นตอน แต่ในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลงานส่วนร่วมอีกคร้ังหน่ึง  และให้การแกไ้ขเก่ียวกบั
เร่ืองของภาษาเพื่อให้เป็นบรรทดัฐานท่ีดีแก่นกัเรียนต่อไป  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมเกียรติ  
กินจ าปา (2545: 9)  เร่ืองการศึกษาความเขา้ใจในการอ่านความสามารถในการเขียนและความสนใจ
ในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบบูรณาการของ
เมอร์ด็อค  ซ่ึงก าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี  1) ขั้นตั้งค  าถามน าก่อนการอ่าน  ครูกระตุน้
ผูเ้รียน  โดยตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง  หลงัจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายในประเด็น  
ค าถามหรือหวัเร่ืองนั้น ๆ  เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน  2) ขั้นรู้จกั
ค าศัพท์ ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันค้นหาความหมายของค าศัพท์ในบัตรงาน ค าศัพท์จาก
พจนานุกรม  ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 3) ขั้นใหเ้น้ือเร่ือง  ครูแจกเน้ือเร่ืองซ่ึงประกอบดว้ยค าถามยอ่ย ๆ  
แทรกเขา้ไปในเน้ือหาเพื่อฝึกให้ผูเ้รียนคิดและวิเคราะห์เน้ือหา  สมาชิกทุกคนในกลุ่มพยายาม
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ท าความเข้าใจเน้ือเร่ืองไปด้วยกันตลอด  ครูท าหน้าท่ีผูช่้วยอ านวย       
ความสะดวกให้ค  าแนะน าในบางคร้ังในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา  4) ขั้นท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง  
ครูผูส้อนจะแจกแบบฝึกหัดวดัความเขา้ใจในการอ่านซ่ึงเป็นแบบฝึกหัดประเภทเติมขอ้ความให้
สมบูรณ์  โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันท า  5) ขั้นถ่ายโอนขอ้มูล  ครูผูส้อนจะแจกแบบฝึกหัดใหม่      
ซ่ึงเป็นแบบฝึกหัดในรูปตาราง  แผนภูมิ  กราฟ  หรืออย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสมกับ    
เน้ือเร่ือง ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มตอ้งพยายามน าขอ้มูลท่ีอ่านจากเน้ือเร่ืองมาเติมแบบฝึกหดันั้นให้สมบูรณ์  
6) ขั้นท าแบบฝึกหดัต่อช้ินส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มตอ้งช่วยกนั
ต่อช้ินส่วนประโยคเหล่านั้นให้อยูใ่นรูปของอนุเฉทท่ีถูกตอ้งให้ไดใ้จความสมบูรณ์ต่อเน่ือง  และ   
7) ขั้นเฉลยและแกไ้ข  แบบฝึกหดัประกอบการอ่าน  การประเมินผลการเรียนนั้นส่วนใหญ่ท ากนัอยู่
ในทุกขั้นตอน  แต่ในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลงานส่วนรวมอีกคร้ังหน่ึง  และให้การแก้ไข
เก่ียวกบัเร่ืองของภาษาเพื่อใหเ้ป็นบรรทดัฐานท่ีดีแก่เด็กต่อไป 

 นอกจากน้ี  เสาวนีย ์ ธนะสาร (2553: 5)  ไดก้  าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
สอนอ่านแบบ MIA ตามล าดบัขั้นต่อไปน้ี  ขั้นท่ี 1  ตั้งค  าถามน าก่อนอ่าน  (Priming  Questions) คือ
ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตั้งค  าถาม  หรือขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านแล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็นเพื่อกระตุน้ให้นักเรียนสนใจท่ีจะอ่าน  ขั้นท่ี 2 ท าความคุ้นเคย/ความเขา้ใจค าศพัท ์
(Understanding Vocabulary) คือ ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจดักิจกรรม แบ่งกลุ่มหาค าศพัทท่ี์ปรากฏอยูใ่น
เร่ืองกับนักเรียนให้นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรมหรือเล่นเกม  วาดภาพ     
ประกอบค า  เป็นตน้  เพื่อให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่านเน้ือเร่ืองมากข้ึน  ขั้นท่ี 3 การอ่านเน้ือ
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เร่ือง (Reading the Text)  คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองท่ีก าหนดแลว้วิเคราะห์เน้ือเร่ือง     
หรือตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพื่อเป็นการกระตุน้และส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่าน  ขั้นท่ี 4  
ท าความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง  (Understanding the Text)  คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัด
แบบปลายเปิด  โดยให้นักเรียนตอบค าถามหรือเติมขอ้ความให้สมบูรณ์โดยใช้ภาษาของตนเอง  
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน ขั้นท่ี 5 เช่ือมโยงขอ้มูล (Transferring  Information)  
คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่านมาเขียนใหม่ในรูปแบบอ่ืน  เช่น  ตาราง  
แผนภูมิ  เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านของนักเรียน  ขั้นท่ี 6 ท าแบบฝึกหัดต่อช้ินส่วน
ประโยค  และเรียงโครงสร้างอนุเฉท  (Jigsaw  Exercise  and  Paragraph Structure)  คือ  ขั้นตอนท่ี
ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัท ากิจกรรมการต่อช้ินส่วนของประโยคใหถู้กตอ้ง  เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัคิดและ
แกปั้ญหาเองได ้  และขั้นท่ี 7 ประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation and Correction) คือ  ขั้นท่ี
ประเมินผลการอ่านของนกัเรียน  โดยการเล่นเกม  แสดงบทบาทสมมติ  ร้องเพลง  การสังเกตหรือ
ตรวจสอบและแก้ไขใบงานในแบบฝึกหัดประกอบการอาน  และแก้ไขเก่ียวกับเร่ืองของภาษา    
เพื่อเป็นพื้นฐานใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้ไดดี้ในขั้นต่อไป 

 จากแนวคิดและงานวิจยัดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงได้สังเคราะห์และก าหนดขั้นตอนการจดั 
การเรียนรู้การอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA  ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 การถามน าก่อนการอ่าน 
(Priming  Questions) คือ ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตั้งค  าถาม  หรือสนทนาอภิปรายซักถาม คาดเดา
เร่ืองจากภาพใหน้กัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจเร่ืองท่ีจะอ่าน  ขั้นท่ี 2 
การท าความเข้าใจค าศพัท์ (Understanding Vocabulary) ครูเลือกค าศพัท์จากเน้ือเร่ืองอธิบาย
ความหมาย ยกตวัอย่างประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าศพัท์  ให้นกัเรียนหาความหมายของค าศพัท์จาก
พจนานุกรมเพื่อให้นกัเรียนมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะอ่านมากข้ึน  ขั้นท่ี 3 การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading 
the Text) คือ  ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนอ่านเร่ืองแลว้ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง ซ่ึงปรากฏอยูใ่นแต่ละ
ย่อหน้าเพื่อให้นกัเรียนคน้หาค าตอบซ่ึงเป็นใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  ขั้นท่ี 4 ท าความเขา้ใจ
เน้ือเร่ือง (Understanding the Text) ท าแบบฝึกหัดเติมค าให้ประโยคสมบูรณ์ ตอบค าถามจาก
ประโยคปลายเปิด  โดยให้นกัเรียนตอบค าถามหรือเติมขอ้ความให้สมบูรณ์ตามเน้ือเร่ืองโดยใช้
ภาษาของตนเอง  เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน ขั้นท่ี 5 ถ่ายโอนข้อมูล 
(Transferring Information)  คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนน าเร่ืองท่ีอ่านมาเขียนตามความเขา้ใจใน
รูปแบบของการสร้างแผนผงัความคิด  หรือแผนภาพโครงเร่ือง  เพื่อเป็นการสรุปความคิดรวบยอด
ของนักเรียน  ขั้นท่ี 6  ท  าแบบฝึกหัดต่อช้ินส่วนประโยค  และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw  
Exercise  and  Paragraph Structure) เรียงประโยคให้เป็นยอ่หนา้  เล่นเกมต่อจ๊ิกซอวป์ระโยคเป็น
การตรวจสอบความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านอีกคร้ังหน่ึง  และขั้นท่ี 7 การประเมินผลและการแก้ไข 
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(Evaluation  and  Correction) สนทนาและสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านโดยให้นกัเรียนทุกคน
เขียนสรุปใจความลงในใบงานเพื่อประเมินผลวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านหรือไม่ จากนั้น
จึงตรวจผลงานและปรับปรุงแกไ้ข  ซ่ึงสามารถสรุปไดต้ามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 
 
 

วธีิสอนอ่านแบบ MIA 
ขั้นท่ี 1  การถามน าก่อนการอ่าน (Priming  Questions) 
- สนทนาอภิปรายซกัถาม คาดเดาเร่ืองจากภาพ 
ขั้นท่ี 2 การท าความเขา้ใจค าศพัท ์(Understanding Vocabulary)  
ครูเลือกค าศพัทจ์ากเน้ือเร่ืองอธิบายความหมาย ยกตวัอยา่งประโยค 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าศพัท ์
ขั้นท่ี 3 การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text)   
- อ่านเร่ืองแลว้ ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง 
ขั้นท่ี 4 ท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง (Understanding the Text) 
- ท าแบบฝึกหัดเติมค าให้ประโยคสมบูรณ์ ตอบค าถามจากประโยค
ปลายเปิด 
ขั้นท่ี 5 ถ่ายโอนขอ้มูล (Transferring  Information) 
- สร้างแผนผงัความคิด แผนภูมิ  
ขั้นท่ี 6 ท าแบบฝึกหดัต่อช้ินส่วนประโยค  และเรียงโครงสร้าง 
อนุเฉท (Jigsaw  Exercise  and  Paragraph Structure) 
- เรียงประโยคใหเ้ป็นยอ่หนา้  เล่นเกมต่อจ๊ิกซอวป์ระโยค 
ขั้นท่ี 7 การประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation  and  Correction)    
- สนทนาและสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน ตรวจผลงาน 
ปรับปรุงแกไ้ข 

 
ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 

 

ความสามารถ 

ดา้นการอ่านจบัใจความ 

 

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี

ต่อวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้

วธีิสอนอ่านแบบ MIA 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบMIA 
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA 
 

ค ำถำมในกำรวจัิย 
 1.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดั 

การเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธี

สอนอ่านแบบ MIA เป็นอยูใ่นระดบัใด 
 

สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 ความสามารถด้านการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดั  

การเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

        ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีก าลงั
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557โรงเรียนอนุบาลยโสธร  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ยโสธร เขต 1  จ านวน 6 ห้องเรียน  มีนกัเรียนทั้งหมด 230 คน ซ่ึงโรงเรียนจดันกัเรียนแต่ละห้องใน
ลกัษณะคละความสามารถ 
  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/6  จ  านวน 30  คน ภาคเรียนท่ี 2        
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลยโสธร  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
ไดม้าโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  ดว้ยการจบัสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม   
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตวัแปรตน้  

    การจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA 

  2.2  ตวัแปรตาม  
   2.2.1 ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 
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   2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ 
MIA 
 3.  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 
      เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยจัดตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน  โดยใช้บทอ่านประเภท เร่ืองสั้ น ๆ  นิทานชาดกและ
บทความ   

 4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
      ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาการทดลอง

จ านวน 2 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4  ชัว่โมง จ านวน 8 ชัว่โมง  และรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและ
ทดสอบหลงัเรียน อีก 2 ชัว่โมง  รวมทั้งหมด 10 ชัว่โมง 

   

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะของการวิจยัคร้ังน้ี 
ดงัน้ี 
 1. การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านท่ีสามารถเข้าใจความหมายและแปล
ความหมายของเร่ืองท่ีอ่าน  เขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองและสรุปประเด็นส าคญัได้  หาประโยค
ใจความส าคญั  เรียงล าดบัเหตุการณ์  สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
 2.  วิธีสอนอ่านแบบ MIA  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ       
เมอร์ด็อค (Murdoch) มีล าดบัขั้นตอน 7 ขั้นตอน  โดยแต่ละขั้นตอนนกัเรียนจะไดฝึ้กทกัษะต่าง ๆ 
ทั้งทกัษะการฟัง การตอบค าถาม  การอ่าน  การคิด  และการเขียน  ครูเป็นแต่เพียงผูแ้นะน าเท่านั้น 
นอกจากนั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท าไดท้ั้งกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1  การถามน าก่อนการอ่าน (Priming  Questions) สนทนาอภิปรายซักถาม 
คาดเดาเร่ืองจากภาพ 

  ขั้นท่ี 2  การท าความเขา้ใจค าศพัท์ (Understanding Vocabulary) ครูเลือกค าศพัท์
จากเน้ือเร่ืองอธิบายความหมาย ยกตวัอยา่งประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าศพัท ์

  ขั้นท่ี 3  การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text) อ่านเร่ืองแล้วตอบค าถามจาก       
เน้ือเร่ือง 

  ขั้นท่ี 4  ท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง (Understanding the Text) ท าแบบฝึกหดัเติมค าให้
ประโยคสมบูรณ์ ตอบค าถามจากประโยคปลายเปิด 

  ขั้นท่ี 5  ถ่ายโอนขอ้มูล (Transferring Information) สร้างแผนผงัความคิด แผนภูมิ       
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  ขั้นท่ี 6   ท าแบบฝึกหัดต่อช้ินส่วนประโยค  และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw  
Exercise  and  Paragraph Structure) เรียงประโยคใหเ้ป็นยอ่หนา้  เล่นเกมต่อจ๊ิกซอวป์ระโยค 

  ขั้นท่ี 7  การประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation  and  Correction) สนทนาและ
สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน ตรวจผลงานปรับปรุงแกไ้ข 
 3.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  หมายถึง ความเขา้ใจความหมายและแปล
ความหมายของเร่ืองท่ีอ่าน  เขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองและสรุปประเด็นส าคญัได้  หาประโยค
ใจความส าคญั  เรียงล าดบัเหตุการณ์  สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ี อ่านได ้ ซ่ึงวดัได้จากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านจบัใจความท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 

 4.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อการจดั   
การเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ  MIA  ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้
และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ซ่ึงวดัไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 5.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนอนุบาลยโสธร  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั  ตามล าดบัดงัน้ี  

 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยโสธร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่าน  
  2.1  ความหมายของการอ่าน 
  2.2  ความส าคญัของการอ่าน 
  2.3  จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
  2.4  ประเภทของการอ่าน 
  2.5  ความสนใจในการอ่าน 
 3.  การอ่านจบัใจความ 
  3.1  ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
  3.2  ความส าคญัของการอ่านจบัใจความ 
  3.3  ประเภทของการอ่านจบัใจความ 
  3.4  วธีิการอ่านจบัใจความ 
 4.  การจดัเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA 
  4.1  ความเป็นมาของการสอนอ่านแบบ MIA 
  4.2  ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ MIA 
 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1  งานวจิยัในประเทศ 
  5.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
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หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
และหลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลยโสธร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 

หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 31)  ไดก้ล่าวถึงหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ดงัน้ี 
 ท าไมตอ้งเรียนภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเค ร่ืองมือใน                   
การติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน  ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือใน       
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  เพื่อพฒันาความรู้ พฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ  เป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสาน ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

  ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร       
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง 
 1. การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   ค  าประพนัธ์ชนิด
ต่าง ๆ   การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน  
เพื่อน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 2. การเขียน การเขียนสะกดตามอกัขรวิธี   การเขียนส่ือสาร  โดยใชถ้อ้ยค าและรูปแบบ
ต่าง ๆ   ของการเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตาม
จินตนาการ วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
 3. การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดง         
ความคิดเห็น  ความรู้สึก  พูดล าดบัเร่ืองราวต่าง ๆ  อย่างเป็นเหตุเป็นผล  การพูดในโอกาสต่าง ๆ     
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพดูเพื่อโนม้นา้วใจ 
 4. หลกัการใชภ้าษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย การใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
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 5. วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล 
แนวความคิดคุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่     
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย  ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เร่ืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา  เพื่อให้เกิด
ความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 คุณภาพผูเ้รียน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 32)  ไดก้ล่าวถึงคุณภาพของผูเ้รียนไว ้ดงัน้ี 
 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง   อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของค า ประโยค ขอ้ความ ส านวนโวหาร จากเร่ืองท่ีอ่าน   
เขา้ใจค าแนะน า  ค  าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เท็จจริง รวมทั้งจบัใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและน าความรู้ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต
ไดมี้มารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 
 2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด  เขียนสะกดค า          
แต่งประโยคและเขียนขอ้ความ   ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใช้ถอ้ยค าชดัเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ  
โครงเร่ืองและแผนภาพความคิด  เพื่อพฒันางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายส่วนตวั  
กรอกแบบรายการต่าง ๆ   เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยา่ง
สร้างสรรค ์ และมีมารยาทในการเขียน 
 3. พูดแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  เล่าเร่ืองย่อหรือสรุปจากเร่ืองท่ี
ฟังและดู  ตั้งค  าถาม  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและ
ดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดตามล าดบัขั้นตอนเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็น
คน้ควา้จากการฟัง  การดู  การสนทนา  และพดูโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดู
และพดู 
 4. สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า ส านวน ค าพงัเพยและสุภาษิต รู้และเขา้ใจชนิด
และหนา้ท่ีของค าในประโยค  ชนิดของประโยคและค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ใชค้  าราชาศพัท์
และค าสุภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม  แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี  กลอนสุภาพ และ
กาพยย์านี 11 
 5. เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  เล่านิทานพื้นบา้น  ร้องเพลง
พื้นบา้นของทอ้งถ่ิน  น าขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  และท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดได ้
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 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัสาระท่ี 1 การอ่าน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 35)  ไดก้ล่าวถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัสาระท่ี 1  

การอ่าน  ดงัน้ี 
 มาตรฐาน ท 1.1   ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ  
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตารางท่ี 2  ตวัช้ีวดั 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง 

ไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายความหมายของค า ประโยคและ 
ส านวนจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 
 
 
 
 
3. อ่านเร่ืองสั้น ๆ ตามเวลาท่ีก าหนดและ 
ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 
4.  แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ือง 
ท่ีอ่าน 
5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านโดยระบุ 
เหตุผลประกอบ 
6. สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
7. อ่านหนงัสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอยา่ง
สม ่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 
เร่ืองท่ีอ่าน 
8. มีมารยาทในการอ่าน 

• การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ 
บทร้อยแกว้และบทร้อยกรองท่ีประกอบดว้ย 
- ค  าท่ีมี  ร  ล  เป็นพยญัชนะตน้ 
- ค  าท่ีมีอกัษรน า 
- ค  าประสม 
- อกัษรยอ่และเคร่ืองหมายวรรคตอน 
- ประโยคท่ีมีส านวนเป็นสุภาษิต ค าพงัเพย  ปริศนา 
ค าทายและเคร่ืองหมายวรรคตอน 
•  การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
•  การอ่านจบัใจความจากส่ือต่าง ๆ  เช่น 
- เร่ืองสั้น ๆ 
- เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ 
- นิทานชาดก 
- บทความ 
- บทโฆษณา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโนม้นา้วใจ 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั 
- สารคดีและบนัเทิงคดี 
• การอ่านหนงัสือตามความสนใจ  เช่น 
- หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจและเหมาะกบัวยั 
- หนงัสือเรียนท่ีครูและนกัเรียนก าหนดร่วมกนั 
• มารยาทในการอ่าน 
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 จากตารางท่ี 2 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัในสาระท่ี 1 การอ่าน จะเห็นได้ว่า      
ในสาระการเรียนรู้แกนกลางเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความ  หลกัสูตรไดก้ าหนดตวัช้ีวดัไวถึ้ง 4 ขอ้ คือ
ตั้งแต่ขอ้ 3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ขอ้ 4 แยกขอ้เท็จจริง
และขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน  ขอ้ 5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  
และข้อ 6 สรุปความรู้และข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเพราะการอ่าน          
จบัใจความเป็นพื้นฐานส าคญัในการเรียนรู้  หากผูเ้รียนมีทกัษะการอ่านจบัใจความท่ีดี  จะสามารถ
น าความรู้ไปใชใ้นการคน้ควา้ขอ้มูลในการเรียนและพฒันาความสามารถในการอ่านระดบัสูงต่อไปได ้
 

หลกัสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลยโสธร  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
 โรงเรียนอนุบาลยโสธร  เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1ไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกตอ้ง อธิบายความหมายของค า  
ประโยค  และส านวนจากเร่ืองท่ีอ่าน  อ่านเร่ืองสั้ น แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  คาดคะเน
เหตุการณ์ สรุปความรู้  และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน อ่านหนงัสือตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน 
คดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและคร่ึงบรรทดั  เขียนส่ือสาร เขียนแผนภาพโครงเร่ือง แผนภาพ
ความคิด เขียนย่อความ เขียนจดหมาย  เขียนบนัทึกและเขียนรายงาน  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ      
มีมารยาทในการเขียน  จ  าแนกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและดู  พดูสรุปความ พูดแสดง
ความรู้  ความคิดเห็น ตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  รายงานจากประเด็นท่ีศึกษา  มีมารยาท
ในการฟัง  ดู  และพดู  สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหนา้ท่ีของ
ค าในประโยค   ใช้พจนานุกรมหาความหมาย   แต่งประโยคไดถู้กตอ้ง แต่งบทร้อยกรอง  ค  าขวญั   
ส านวน เปรียบเทียบภาษาไทยกบัภาษาถ่ิน ระบุขอ้คิดจากนิทานพื้นบา้น นิทานคติธรรม  อธิบาย
น าไปใชใ้นชีวิตจริง   มีความสามารถในการส่ือสาร   การคิดแกปั้ญหา  ใชท้กัษะชีวิต  เทคโนโลย ี  
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมท่ีเหมาะสม โดยใชท้กัษะกระบวนการอ่าน  อ่านออกเสียง  
อ่านบทร้อยกรอง  อ่านจบัใจความ   อ่านตามความสนใจ  การเขียนเพื่อการส่ือสาร การคดัลายมือ   
เขียนเร่ืองตามจินตนาการ   การฟัง การดู การพูด แสดงความคิดเห็น ตั้งค  าถามและตอบค าถาม   
รายงานจากประเด็นท่ีคน้ควา้  มีความสามารถทางหลกัภาษาไดถู้กตอ้ง   สรุปและอธิบายคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม 
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  เพลงฉ่อย  จดัเป็นเพลงพื้นบา้นภาคกลางท่ีเป็นภูมิปัญญาทางภาษา  มีการเรียนรู้
และถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  มีการพฒันาเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต     
และยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของคนไทยท่ีควรอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

  เพื่อใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู้  และเกิดความเขา้ใจหลกัภาษาไทยจนสามารถน าไปใชเ้พื่อ          
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัด้วยความภาคภูมิใจ ในฐานะภาษาประจ าชาติ และใช้ภาษาให้เกิด
ประโยชน์ต่อสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ รวมถึงการใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
อยา่งย ัง่ยืนในการพฒันาสังคมดว้ยจิตสาธารณะตามแนวคิดอยูอ่ย่างพอเพียง เพื่อความเจริญมัน่คง
อยา่งย ัง่ยนืของชาติได ้
 2. โครงสร้างรายวชิาภาษาไทย  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เวลา 160  ชัว่โมง 
 

ตารางท่ี 3  โครงสร้างหลกัสูตร 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
1. อกัษรและการประสมค า ท 4.1 ป.4/1  สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบท 

ต่าง ๆ 
8 

2. การอ่านและเขียน 
สะกดค า 

ท 4.1 ป.4/1  สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบท 
ต่าง ๆ 
ท 1.1 ป.4/2  อธิบายความหมายของค า ประโยค  และ
ส านวนจากเร่ืองท่ีอ่าน 

12 

3. ประโยค ท 4.1 ป.4/2 ระบุชนิดของค าและหนา้ท่ีของค าในประโยค 
ท 4.1 ป.4/4 แต่งประโยคไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา 

8 

4. ชนิดของค า ท 4.1 ป.4/2 ระบุชนิดของค าและหนา้ท่ีของค าในประโยค 12 
5. ค าพอ้ง ท 4.1 ป.4/1 สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบท

ต่าง ๆ 
6 

6. ภูมิปัญญาทางภาษา ท 4.1 ป.4/7 เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถ่ิน
ได ้
ท 5.1 ป.4/1 ระบุขอ้คิดจากนิทานพ้ืนบา้นหรือนิทานคติธรรม 
ท 5.1 ป.4/3 ร้องเพลงพ้ืนบา้น 

12 
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ตารางท่ี 3  โครงสร้างหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
7. การใชภ้าษาเพื่อ 

การส่ือสาร 
ท 2.1 ป.4/1 การคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและ 
คร่ึงบรรทดั 
ท 2.1 ป.4/2 การเขียนส่ือสารโดยใชค้  าไดถู้กตอ้งชดัเจน  
และเหมาะสม 
ท 2.1 ป.4/4 เขียนยอ่ความจากเร่ืองสั้นๆ 
ท 2.1 ป.4/5 เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา 
ท 2.1 ป.4/6 เขียนบนัทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
คน้ควา้ 
ท 2.1 ป.4/7 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
ท 2.1 ป.4/8 มีมารยาทในการเขียน 

16 

8. การใชส้ านวน  สุภาษิต   
ค าพงัเพย  และการแต่ง 
ค าประพนัธ ์

ท 4.1 ป.4/5 แต่งบทร้อยกรองและค าขวญั 
ท 4.1 ป.4/6 บอกความหมายของส านวน 
ท 1.1 ป.4/2 อธิบายความหมายของค า  ประโยค  และ
ส านวนจากเร่ืองท่ีอ่าน 

8 

9. การใชพ้จนานุกรม ท 4.1 ป.4/3 ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของค า 4 
10. การใชท้กัษะการอ่าน

และการส่ือสาร 
ท 1.1 ป.4/3 อ่านเร่ืองสั้น ๆ  ตามเวลาท่ีก าหนดและ 
ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท 1.1 ป.4/4  แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท 1.1 ป.4/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านโดยระบุ
เหตผุลประกอบ 
ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ท 1.1 ป.4/7 อ่านหนงัสือท่ีมีคุณคา่ตามความสนใจ 
อยา่งสม ่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
ท 1.1 ป.4/8  มีมารยาทในการอ่าน 
ท 3.1 ป.4/1 จ าแนกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง
และดู 
ท 3.1 ป.4/2  พดูสรุปความจากการฟังและดู 
ท 3.1 ป.4/3 พดูแสดงความรู้  ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ฟังและดู 

18 
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ตารางท่ี 3  โครงสร้างหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
  ท 3.1 ป.4/4  ตั้งค  าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

ท 3.1 ป.4/5 รายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาจากการฟัง  
การดู  และการสนทนา 
ท 3.1 ป.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู  และการพดู 

 

11. วรรณคดีและวรรณกรรม 
นิทานเทียบสุภาษิตเร่ือง
น ้ าผึ้งหยดเดียวก่อเหต ุ
 

 
ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองได้
ถูกตอ้ง 
ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ท 1.1 ป.4/8 มีมารยาทในการอ่าน 
ท 2.1 ป.4/3  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใชพ้ฒันางานเขียน 
ท 5.1 ป.4/1 ระบุขอ้คิดจากนิทานพ้ืนบา้นหรือนิทาน 
คติธรรม 

 
8 

12. พระอภยัมณี 
ตอน ก าเนิดสุดสาคร 

ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง 
ไดถู้กตอ้ง 
ท 1.1 ป.4/6  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ท 1.1 ป.4/8  มีมารยาทในการอ่าน 
ท 2.1 ป.4/3 เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใชพ้ฒันางานเขียน 
ท 5.1 ป.4/2  อธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใชใ้น 
ชีวติจริง 
ท 5.1 ป.4/4  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ 
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

8 

13. บทเห่กล่อมพระบรรทม 
เห่เร่ือง จบัระบ า 

ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง 
ไดถู้กตอ้ง 
ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ท 1.1 ป.4/8  มีมารยาทในการอ่าน 
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ตารางท่ี 3  โครงสร้างหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
  ท 2.1 ป.4/3  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ

ความคิดเพื่อพฒันางานเขียน 
ท 5.1 ป.4/2  อธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใชใ้น 
ชีวติจริง 
ท 5.1 ป.4/4  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ 
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

8 

14. บทละครเร่ืองเงาะป่า ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง 
ไดถู้กตอ้ง 
ท 1.1 ป.4/6  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ท 1.1 ป.4/8  มีมารยาทในการอ่าน 
ท 2.1 ป.4/3  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อพฒันางานเขียน 
ท 5.1 ป.4/2 อธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใชใ้น 
ชีวติจริง 
ท 5.1 ป.4/4 ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ 
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

8 

15. นิราศเดือน ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง 
ไดถู้กตอ้ง 
ท 1.1 ป.4/6 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ท 1.1 ป.4/8 มีมารยาทในการอ่าน 
ท 2.1 ป.4/3 เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อพฒันางานเขียน 
ท 5.1 ป.4/2  อธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใชใ้น 
ชีวติจริง 
ท 5.1 ป.4/4 ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ 
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

8 
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ตารางท่ี 3  โครงสร้างหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
16. ค าประพนัธ์สุภาษิต...ให้

ขอ้คิดสอนใจ 
ท 1.1 ป.4/1 
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
ท 1.1 ป.4/6 
สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือน าไปใชใ้น 
ชีวติประจ าวนั 
ท 1.1 ป.4/8  มีมารยาทในการอ่าน 
ท 2.1 ป.4/3  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อพฒันางานเขียน 
ท 5.1 ป.4/2 อธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใชใ้น 
ชีวติจริง 
ท 5.1 ป.4/4 ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ 
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

8 

17. บทละครพดูค ากลอน 
เร่ือง   พระร่วง 

ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง 
ไดถู้กตอ้ง 
ท 1.1 ป.4/6  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ท 1.1 ป.4/8  มีมารยาทในการอ่าน 
ท 2.1 ป.4/3  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพ
ความคิดเพื่อพฒันางานเขียน 
ท 5.1 ป.4/2  อธิบายขอ้คิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใชใ้น 
ชีวติจริง 
ท 5.1 ป.4/4  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและ 
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

8 

รวม 160 

 
 จากการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยโสธร กลุ่มสาระภาษาไทย               

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีการก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนทั้งหมด 160 ชัว่โมง และก าหนด เป็น
หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 17 หน่วย  ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  10  การใชท้กัษะการอ่านและการส่ือสาร  
ซ่ึงมีสาระการเรียนรู้แกนกลางตรงกบัการวจิยั  มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความไว ้ 
ดงัน้ี 1.1 ป.4/3 อ่านเร่ืองสั้ น ๆ  ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  ท 1.1 ป.4/4     
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แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน  ท 1.1 ป.4/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านโดย
ระบุเหตุผลประกอบ  ท 1.1 ป.4/6  สรุปความรู้และข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  ท 1.1 ป.4/7 อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม ่าเสมอและแสดง        
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ท 1.1 ป.4/8  มีมารยาทในการอ่าน ในท่ีน้ีผูว้ิจยัก าหนดเวลาการ
ทดลองเร่ืองอ่านจบัใจความจ านวน 8 ชัว่โมง 
 

ควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักำรอ่ำน 
 

 การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้  เป็นกระบวนการส าคญัในการรับสารต่าง ๆ 
โดยทัว่ไปคนมกัอ่านหนังสือเพื่อแสวงหาความรู้และความบนัเทิง  การอ่านหนังสือช่วยพฒันา
ความคิดจิตใจให้กวา้งข้ึน และน าความรู้ความคิดและประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการอ่านนั้นน ามา
ตดัสินเหตุการณ์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งรอบคอบและมีเหตุผล  การอ่านจะประสบความส าเร็จได้
นั้นผูอ่้านควรศึกษาความรู้เก่ียวกบัการอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการอ่าน  ดงัต่อไปน้ี 
 

ควำมหมำยของกำรอ่ำน  
     ผูเ้ช่ียวชาญทางการอ่านหลายท่านทั้งไทยและต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบั 

การอ่านไวห้ลากหลาย  ดงัน้ี  
 ประสิทธ์ิ กาพยก์ลอน (2523: 18) อธิบายไวว้า่  การอ่านหมายถึง กระบวนการคน้หา
ความหมายของเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์  ซ่ึงไม่เป็นเพียงแต่สัญลักษณ์ของตวัอกัษรเท่านั้น        
แต่อาจจะเป็นสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายใด ๆ  ท่ีสามารถน ามาตีความได ้ ดงัเช่น  เหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  หรือวตัถุท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นตามลกัษณะของวฒันธรรม              

 ถนอมวงศ์ ล ้ ายอดมรรคผล  (2526: 168)  กล่าวว่า  การอ่านคือการอ่านหนงัสือหรือ
วสัดุการอ่านอ่ืน ๆ เช่น ป้ายโฆษณา  ช่ือสินคา้  สลากยา  จารึกต่าง ๆ ตลอดจนค าบรรยายภาพยนตร์
และรายการโทรทศัน์ต่าง ๆ  ซ่ึงใช้รหสัคือ อกัษร  อาจเป็นอกัษรภาษาใดก็ได ้ เป็นอกัษรภาพก็ได ้ 
หรือเป็นเคร่ืองหมายก็ได ้ ตราบใดท่ีรหัสหรือสัญลกัษณ์นั้นเป็นระบบซ่ึงใช้ตรงกนัทั้งผูอ่้านและ
ผูส้ร้างสารนั้น  เพราะหากต่างระบบก็จะไม่เขา้ใจกนั   

     บนัลือ พฤกษะวนั (2534: 2)  ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวห้ลายนยั ดงัน้ี   
      1.  การอ่านเป็นการแปลสัญลกัษณ์ออกมาเป็นค าพูดให้เกิดความเขา้ใจในการส่ือได้

ตรงกนั  
      2.  การอ่านเป็นการใช้ความสามารถจากการผสมผสานของตวัอกัษร  แล้วเข้าใจ

ความหมายและไดรั้บความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน 
      3.  การอ่านเป็นการส่ือความหมายท่ีจะถ่ายโยงความคิดและความรู้จากผูเ้ขียนถึงผูอ่้าน   
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 ส าลี  รักสุทธี  (2540: 4)   ให้ความหมายของการอ่านไวว้่า  การอ่านคือ การตีความ    
แปลความจากตัวอักษรท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  ออกมาเป็นข้อมูลความรู้   สู่การรับรู้          
การเขา้ใจของผูอ่้าน   

 ลาวณัย ์ สังขพนัธานนท์ และคณะ (2540: 12)  สรุปความหมายของการอ่านไวด้งัน้ี       
การอ่านเป็นกระบวนการในการค้นหาความหมายและความเข้าใจในสัญลกัษณ์  ทั้ งสัญลกัษณ์        
ท่ีเขียนเป็นตวัอกัษรและสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเป็นส่ือแทนความคิด  อาทิ  รูปภาพ  เคร่ืองหมาย ฯลฯ  
โดยกระบวนการในการคน้หาความหมายและความเขา้ใจ  จะเป็นการผสมผสานทกัษะหลายดา้น        
เขา้ดว้ยกนั  เช่น ความรู้เร่ืองค า  การวิเคราะห์  และตีความ  ความรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน  
ทั้งน้ีเพื่อให้กระบวนการอ่านบรรลุตามวตัถุประสงค์และวิธีการของผูอ่้าน  นั้นก็คือขั้นตอนของ   
การพิจารณาและประเมินค่าเพื่อน าไปสู่องคค์วามรู้ขั้นสุดทา้ยท่ีผูอ่้านสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้  

 กรมวิชาการ (2544: 4) ให้ความหมายของการอ่านวา่  คือ ความคิดท่ีสามารถเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีอ่านไดดี้  ย่อมน าไปสู่ความคิดท่ีดี  เพราะผูอ่้านจะไดท้ราบแนวคิดต่าง ๆ จากเร่ืองอ่านเกิด
ความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านแลว้น ามาจดัแยกแยะตีความหมายก่อนท่ีจะเกิดเป็นความคิดของตนเอง 

      จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยนั อ่ิมส าราญ (2553: 91)  กล่าววา่ การอ่านคือ การรับสาร
ในรูปของตวัอกัษรมาแปลเป็นความรู้ ความเขา้ใจของผูอ่้านโดยผ่านการคิด  ประสบการณ์  และ
ความเช่ือของตน   

      พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2556 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1364)  ได้
ใหค้วามหมายไวว้า่  อ่าน  หมาย ถึงวา่ตามตวัหนงัสือ ถา้ออกเสียงดว้ยเรียกวา่อ่านออกเสียง  ถา้ไม่
ออกเสียง เรียกวา่อ่านในใจ สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อใหเ้ขา้ใจ 
 ฮิลเดรท (Hildreth and Weilman, 1972, อา้งถึงใน วรรณี  โสมประยูร, 2540: 128)  
กล่าวในท านองเดียวกนัว่า  การอ่านคือกระบวนการแปลสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีมองเห็นได ้ ให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจถ่องแทจ้ากถอ้ยค าหรือสัญลกัษณ์เหล่านั้น  
  แฮริส และสมิท  (Harris and Smith, 1972, อา้งถึงใน มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์, 2555: 15)         
ให้ความหมายของการอ่านว่าเป็นรูปแบบของการส่ือความหมายดว้ยการแลกเปล่ียนความคิดและ
สาระความรู้ระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน   นั่นคือ  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นของตนด้วยภาษาลีลา        
การเขียนของแต่ละคน  และผูอ่้านถอดความหมายท่ีผูเ้ขียนเขียนไว ้ความสามารถในการส่ือ
ความหมายข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูอ่้าน 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้า่  การอ่านคือ  กระบวนการรับรู้และคน้หาความหมาย
ของค าหรือสัญลกัษณ์ทั้งท่ีเป็นตวัอกัษรและสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ หรือเคร่ืองหมาย ท่ีผูเ้ขียน
ส่งมาถึงผูอ่้านเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความคิด  สร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน  ผูอ่้านสามารถ
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วเิคราะห์  ตีความหมาย  โดยเช่ือมโยงกบัประสบการณ์  และความเช่ือของตน  เพื่อประเมินค่าและ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 

ควำมส ำคัญของกำรอ่ำน 
 ในยุคสังคมข่าวสาร  แม้ว่าจะมีส่ือและวิธีการรับรู้ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ มากมาย               
แต่การอ่านยงัคงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด เน่ืองจากความสะดวกในการคน้หา  การพกพา  
ประหยดัเวลา  และราคาถูก การอ่านสามารถท าใหผู้ค้นพบกบัค าตอบจากปัญหาท่ีตอ้งการแก ้ ไม่วา่
จะทางตรงหรือทางออ้ม  และความเจริญกา้วหนา้ของโลกปัจจุบนั  คนเรามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหา
ประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อก้าวไปให้ทนัโลกกวา้ง  ทนัเหตุการณ์  ทนัความรู้  และทนัวิทยาการ     
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  การอ่านจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุกคน  เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั  การศึกษาหาความรู้  และการท างาน  

 สนิท ตั้งทวี (2526: 3) กล่าวไวว้่า การอ่านหนังสือมีส่วนช่วยสร้างความส าเร็จใน            
การด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมาก  ผูใ้ดมีความสามารถพิเศษในการอ่าน  มกัจะไดรั้บความเจริญกา้วหนา้
รวดเร็ว  และรุ่งเรืองกวา่ผูท่ี้ไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่าน   

 ศิวกานท ์ปทุมสูติ (2540: 14)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวว้า่  การอ่านเป็น
การเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้  ความคิด  และวิจารณญาณให้คนเรามีความงอกงามทางวุฒิภาวะ      
วฒิุปัญญา และความสามารถยิง่  

      บรรเทา กิตติศกัด์ิ (2542: 256) กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไว ้สรุปไดด้งัน้ี 
      1.  การอ่านช่วยพฒันาสติปัญญาของมนุษย ์ ท าให้เกิดความรู้  ความคิด ประสบการณ์

ชีวติในดา้นต่างๆ ท าใหเ้ป็นคนฉลาดเฉลียวและทนัต่อเหตุการณ์  
      2.  การอ่านช่วยให้แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิต เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติั   

ในสังคมและการงานอาชีพ  ท าใหป้ระสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวติ 
      3.  การอ่านช่วยใหค้วามร่ืนรมย ์ สนุกสนาน  ผอ่นคลายความตึงเครียด  
      4.  การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา บุคคลทัว่ไปใช้การอ่านเป็นเคร่ืองมือเพิ่มพูน

ประสบการณ์ท าใหไ้ดค้วามรู้  ความคิดอนัเป็นพื้นฐานใหเ้กิดการสังเคราะห์ความรู้ใหม่ไม่ส้ินสุด 
     วรรณี โสมประยรู (2543: 128) สรุปความส าคญัของการอ่านไวว้า่การอ่านเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีส าคญัยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดบั  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจ
เน้ือหาสาระของวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้ตนเองได้รับความรู้และประสบการณ์ตามต้องการในชีวิต 
ประจ าวนัโดยทัว่ไป  คนเราตอ้งอาศยัการอ่านเพื่อติดต่อท าความเข้าใจกบับุคคลอ่ืนร่วมไปกับ
ทกัษะการฟัง  การพูด  และการเขียน  ทั้งในด้านภารกิจส่วนตวั  และการประกอบอาชีพการงาน 
ต่าง ๆ 
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 จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยนั อ่ิมส าราญ (2553: 91)  กล่าวถึงความส าคญัของการอ่าน
สรุปไดด้งัน้ี  

      1.  การอ่านหนงัสือท าให้ผูอ่้านไดรั้บสาระความรู้ต่างๆ ซ่ึงจะท าให้ผูอ่้านเป็นผูท่ี้ทนั
ต่อเหตุการณ์  ทนัความคิด  ความกา้วหนา้ของโลกไดเ้ช่นเดียวกบัการรับสารจากส่ือชนิดต่าง ๆ เช่น 
วทิย ุโทรทศัน์  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

      2.  หนงัสือเป็นส่ือท่ีดีท่ีสุด ใชง่้ายท่ีสุด และมีราคาถูกท่ีสุด ท่ีบุคคลทัว่ไปใชเ้พื่อศึกษา
หาความรู้และความเพลิดเพลิน   

      3.  การอ่านหนงัสือเป็นการฝึกให้สมองไดคิ้ดและเกิดสมาธิดว้ย  ฉะนั้นหากมีการฝึก
อยา่งต่อเน่ืองจะท าใหท้กัษะดา้นน้ีพฒันาและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูง 

      4.  ผูอ่้านหนงัสือสามารถสร้างความคิดและจินตนาการไดเ้อง  ในขณะท่ีส่ืออยา่งอ่ืน 
เช่น วิทยุ โทรทศัน์  ฯลฯ  จะจ ากดัความคิดของผูอ่้านมากกว่า  ฉะนั้นการอ่านหนังสือ  จึงท าให้
ผูอ่้านมีอิสระทางความคิดไดดี้กวา่การใชส่ื้อชนิดอ่ืน 

 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2555: 19) ไดอ้ธิบายความส าคญัของการอ่านไวว้า่ การอ่านช่วย
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผูอ่้าน  การอ่านมากท าให้ผูน้ั้นเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ท่ีส าคญัท าให้
คนมีความคิดกวา้งไกลและมีวิสัยทศัน์  เ น่ืองจากการอ่านเป็นการจุดประกายความคิดของผูอ่้าน     
ท าให้เกิดพฒันาทางสติปัญญา  ดว้ยการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปบูรณาการกบัความคิดของ
ตนเองเกิดเป็นความคิดใหม่ในการพฒันาใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ๆ 
 จากความส าคญัของการอ่านขา้งต ้นสรุปไดว้า่  การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ เพิ่มพูนความสามารถและประสบการณ์  สร้างความบนัเทิง ร่ืนรมย ์สนุกสนาน พฒันา
สติปัญญา  ช่วยใหมี้ความคิดกวา้งไกลและมีวสิัยทศัน์ เป็นแนวทางในการพฒันาชีวติ   
 

จุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำน 
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต  การอ่านแต่ละคร้ังผูอ่้านจะมีความ      

มุ่งหมายแตกต่างกันไป  โดยทัว่ไปจุดมุ่งหมายของการอ่านมีหลายประการ  มีหน่วยงานและ
นกัวชิาการไดส้รุปไวเ้ป็นแนวทางดงัน้ี 

         ผะอบ โปษะกฤษณะ (2532: 109) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวว้า่ การอ่านไม่วา่
จะเป็นเร่ืองเล็กเร่ืองใหญ่  จุดประสงค์ท่ีมาก่อน คือ เพื่อให้รู้  เช่นการอ่านสลากยา  การอ่านต ารา 
ฯลฯ และเพื่อให้เกิดความบนัเทิง  การอ่านเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความเพลินเพลิน  หนงัสือสามารถ
สร้างจินตนาการและเร้าอารมณ์ของผูอ่้านใหค้ลอ้ยตามและเกิดความสนุกสนานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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   ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และคณะ (2535: 56) ไดแ้บ่งจุดมุ่งหมายในการอ่านออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

        1.  อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน  ได้แก่ การอ่านนวนิยาย เร่ืองสั้ น หนังสือพิมพ์ หรือ
ส่ิงพิมพใ์นนิตยสารเป็นการอ่านเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ  แต่ในขณะเดียวกนัก็จะไดรั้บความรู้ไปดว้ย  
การอ่านชนิดน้ีท าไดง่้ายเพียงแต่เขา้ใจเร่ืองราวและจบัใจความส าคญัใหไ้ดก้็เพียงพอ 

        2.  อ่านเพื่อความรู้  ได้แก่  การอ่านต าราวิชาการ สารคดี บทความ ซ่ึงจะละเอียด
เพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องผูอ่้านเป็นส าคญั   

 สนิท ตั้งทวี  (2538: 279)  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของการอ่านไวว้่า            
เพื่อศึกษาหาความรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ โดยละเอียดหรือโดยย่อ  เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น     
เพื่อตอ้งการทราบข่าวสารขอ้เทจ็จริง  เพื่อการศึกษาคน้ควา้  เพื่อตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของสังคม  
และเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

  พนัธ์ุทิพา หลาบเลิศบุญ (2542: 48) กล่าวถึงการอ่านหนงัสือวา่  ผูอ่้านมกัมีจุดมุ่งหมาย
แตกต่างกนัไป  สามารถแบ่งได ้3 ประการ สรุปไดด้งัน้ี 

      1.  อ่านเพื่อความรู้ ซ่ึงหนงัสือท่ีอ่านมกัจะเป็นประเภทต ารา  ผูอ่้านจึงควรจะเลือกอ่าน
หนังสือหลาย ๆ เล่ม  เพื่อทดสอบความถูกต้องและแม่นย  า  การอ่านหนังสือประเภทน้ีเป็น          
การส่งเสริมใหผู้อ่้านมีความรอบรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ 

      2.  อ่านเพื่อความคิด  ความคิดของคนจะเจริญงอกงามไดโ้ดยอาศยัการกระตุน้เตือน 
ให้ใฝ่คิด  การมองเห็นอะไรรอบด้านจะให้ท าเกิดทรรศนะท่ีกว้างขวาง ช่วยให้การแสดง          
ความคิดเห็นและตดัสินใจมีความบกพร่องนอ้ยลง  หนงัสือประเภทท่ีสร้างแนวความคิดให้แก่ผูอ่้าน
ไดแ้ก่ บทความ  บทวิจารณ์  บทสรุปของบทวิจยั  นวนิยาย  เร่ืองสั้น  บทละคร ฯลฯ ความคิดเห็น  
ท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือหาอาจเกิดความผดิพลาดจากการแปลความได ้ ผูอ่้านจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาให้ละเอียด
และรอบคอบ  ความคิดท่ีดีจะตอ้งมีเหตุผลและความรู้เป็นพื้นฐาน  

     3.  อ่านเพื่อความบนัเทิง  เป็นการอ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่หนังสือ  
บางประเภท เช่น หนงัสือประเภทร้อยกรอง  นวนิยาย เร่ืองสั้น ฯลฯ  นอกจากจะให้ความบนัเทิง
แล้วยงัมีคุณค่าต่อการพฒันาความรู้สึก พฒันาอารมณ์  และให้สารประโยชน์แก่ผูอ่้าน  ดังนั้น       
จึงควรอ่านอยา่งใคร่ครวญ  พิจารณาหาแก่นสาระท่ีปรากฏอยูใ่นเร่ือง ซ่ึงจะท าใหผู้อ่้านสามารถอ่าน
แลว้ไดรั้บความรู้หรือความคิด  และความบนัเทิงควบคู่กนัไป 
        วรรณี โสมประยรู (2543: 134) ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายของการอ่านไว ้9 ขอ้ ดงัน้ี 

 1.  การอ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เช่น อ่านต ารา  อ่านบทความ และ            
อ่านสารคดี 
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 2.  การอ่านเพื่อความบนัเทิง  เช่น อ่านนวนิยาย  อ่านการ์ตูน และอ่านวรรณคดี 
 3.  การอ่านเพื่อใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์  เช่น  อ่านหนงัสือชวนหวัต่าง ๆ 
 4.  การอ่านเพื่อหารายละเอียดของเร่ือง เช่น อ่านสารคดี  และอ่านประวติัศาสตร์ 
 5.  การอ่านเพื่อวิเคราะห์วจิารณ์จากขอ้มูลท่ีได ้ เช่น  การอ่านข่าว 

 6.  การอ่านเพื่อหาประเด็นวา่ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง ส่วนใดเป็นของจริง เช่น การอ่าน
โฆษณาต่าง ๆ 

 7.  การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  เช่น อ่านบทความในวารสาร 
 8.  การอ่านเพื่อปฏิบติัตาม  เช่น  อ่านค าสั่ง  อ่านค าแนะน า  และอ่านคู่มือการใช้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

    9.  การอ่านเพื่อออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน มีน ้ า เสียงเหมาะกับเน้ือเร่ืองและ                 
เหมือนกบัพดู  เช่น อ่านบทละครต่าง ๆ  

   จากจุดมุ่งหมายของการอ่านขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การอ่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ความรู้  เพิ่มพูนสติปัญญา  พฒันาอารมณ์และความคิด  เพื่อทราบข่าวสาร  หาค าตอบ  แสวงหา
ขอ้เท็จจริง และสร้างความบนัเทิงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์ รวมถึงเป็น 
การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  
 

ประเภทของกำรอ่ำน 
 การอ่านโดยทัว่ไปแบ่งตามวิธีหรือพฤติกรรมการอ่าน   คือ การอ่านออกเสียง และ  

การอ่านในใจ  ซ่ึงการอ่านทั้งสองประเภทน้ีผูเ้รียนต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
สม ่าเสมอ  

 ลาวณัย ์สังขพนัธานนท ์และคณะ (2540: 18) ไดแ้บ่งประเภทของการอ่านตามลกัษณะ
ของการอ่านไว ้2 ประเภท คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ 

     1.  การอ่านออกเสียง หมายถึง  การอ่านโดยวิธีการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค า     
หรือเสียง  แล้วถ่ายทอดเสียงออกมาเป็นความคิด  การอ่านออกเสียงถือว่าเป็นการอ่านท่ียุ่งยาก
เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงผูฟั้งเป็นส าคญั 

     2.  การอ่านในใจ  คือ  การอ่านท่ีถ่ายทอดตัวอักษรออกมาเป็นความคิดโดยตรง         
ซ่ึงในชีวิตประจ าวนัของคนเรา  การอ่านในใจนับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นมากกว่าการอ่านออกเสียง  
โดยเฉพาะผูท่ี้ก าลงัศึกษาหาความรู้ในระดบัต่าง ๆ  การอ่านในใจนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัทกัษะและ
ความช านาญ  ผสมผสานกบัการหมัน่ฝึกฝนตนเองเพื่อก่อให้เกิดความช านาญในการอ่านทกัษะท่ี
ส าคญัในการอ่านในใจ  ไดแ้ก่  ทกัษะการอ่านไดเ้ร็วและทกัษะในการเขา้ใจความหมาย  ซ่ึงทั้งสอง
ทกัษะน้ีเป็นทกัษะท่ีผูอ่้านควรจะฝึกฝนไปพร้อมๆ กนั 
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   ฉวีวรรณ คูหาภินนัท์ (2542: 9) ไดแ้บ่งประเภทของการอ่านไวว้่ามี 2 ลกัษณะ คือ    
การอ่านออกเสียง  และการอ่านในใจ   

 1.  การอ่านออกเสียง มีความส าคญัต่อการฝึกหดัอ่านตั้งแต่วยัเด็ก เพื่อจะไดฟั้งการอ่าน
ออกเสียงวา่ถูกตอ้งอยา่งไร ชดัเจนหรือไม่ หากการอ่านออกเสียงยงัไม่ชดัเจน จะไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้ง  
ผูอ่้านจะถูกฝึกการอ่านออกเสียงตั้งแต่วยัเด็ก  โดยเร่ิมตน้จากค าศพัทท่ี์อยูแ่วดลอ้มรอบ ๆ  และขยาย
วงค าศพัท์กวา้งออกไปตามประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีผูอ่้านอยูก่ารอ่านออกเสียงมีประโยชน์
ในหลายส่วน  เช่นการอ่านออกเสียงในการอ่านวรรณคดี  และวรรณกรรมประเภทร้อยกรองไม่ว่า
จะเป็นการอ่านเองหรืออ่านใหผู้อ่ื้นฟัง  จะท าใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลิน  ซาบซ้ึงในบทประพนัธ์
นั้น ๆ  และผูฟั้งก็ไดรั้บอรรถรสจากการฟัง  การอ่านออกเสียง ซ่ึงอาจเป็นการอ่านออกเสียงธรรมดา
หรืออ่านแบบท านองเสนาะ  ผูอ่้านท่ีไดรั้บการฝึกฝนจะมีลีลาและท่วงท านอง  การอ่าน  ตลอดจน
การออกเสียงถูกตอ้งตามอกัขรวิธี  นอกจากนั้นการอ่านออกเสียงยงัมีประโยชน์ต่อการประกอบ
วชิาชีพ  เช่น ผูป้ระกาศ พิธีกรในงานต่างๆ  ผูอ่้านจะตอ้งฝึกฝนการอ่านออกเสียงให้ถูกตอ้ง  ชดัเจน  
มีจังหวะ การเวน้วรรคท่ีถูกต้องต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี ในการอ่านภาษาต่างประเทศ          
การอ่านออกเสียงมีส่วนช่วยให้เกิดความเขา้ใจและจดจ าง่าย  เพราะผูอ่้านจะตอ้งฝึกการอ่านออก
เสียงดงั ๆ  ตามไปด้วย  เพื่อให้สามารถเลียนแบบเสียงเจา้ของภาษาได้อย่างถูกตอ้ง  หรือแมแ้ต่   
การอ่านเพื่อท่องจ าขอ้ความท่ีส าคญั  ผูอ่้านจะตอ้งอ่านออกเสียงดงั ๆ หลาย ๆ คร้ัง  จะช่วยความจ า
ไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น  การท่องค าศพัท ์ บทสวดมนต ์ บทกลอนท่ีไพเราะ  และสูตรหรือกฎเกณฑ์ใน
การเรียนวชิาต่าง ๆ เป็นตน้ 

   2.  การอ่านในใจ  การอ่านในใจมีความส าคญัและจ าเป็นต้องฝึกอ่านเม่ือเรียนใน
ระดบัสูงข้ึน เพราะการอ่านในใจจะท าให้อ่านได้เร็วข้ึน  ไม่เสียเวลาในการออกเสียงตามไปดว้ย  
การอ่านเร็วจะท าให้เรียนหนังสือได้เร็วและเก่งกว่าคนวยัเดียวกนั  เพราะการอ่านเร็วท าให้อ่าน
หนงัสือไดม้ากข้ึนในเวลาอนัจ ากดั  เม่ือเรียนในระดบัสูงข้ึนการศึกษาคน้ควา้มกัมีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  
การอ่านเร็วถือเป็นประโยชน์  แต่การอ่านเร็วเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้ น  ผู ้อ่านจ าเป็นต้อง             
จบัใจความส าคญัใหไ้ด ้ ตอบปัญหาหรือตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้จ าได ้ยอ่ความได ้สรุปความ  
และตีความได้  นอกจากนั้นสามารถแยกขอ้เท็จจริงจากขอ้คิดเห็นได้  อ่านแล้วสามารถวิจารณ์  
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นไม่หลงเช่ือค าโฆษณาซ่ึงถือเป็นการอ่านท่ีตอ้งใช้วิจารณญาณในการคิด
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการอ่านสูงสุด 
 สนิท สัตโยภาส (2542: 144) สรุปการอ่านไว ้2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

 1. การอ่านออกเสียง เป็นกระบวนการอ่านต่อเน่ืองระหว่างสายตา สมอง และ          
การเปล่งเสียง คือ สายตาจะตอ้งจบัจอ้งท่ีตวัหนังสือ  สมองมีหน้าท่ีถ่ายทอดอกัษรออกมาเป็น
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ความคิดแลว้ประมวลความคิดออกมาเป็นถอ้ยค าพร้อมกบัเปล่งเสียงออกมาดงั ๆ โดยการออกเสียง
นั้นมีอยู ่3 ประเภท คือ 
  1.1  การอ่านออกเสียงร้อยแกว้  การอ่านออกเสียงร้อยแกว้จะยึดหลกัการเปล่งเสียง
ตามธรรมชาติท่ีมนุษยพ์ูดกนัในชีวิตจริง  โดยผูอ่้านตอ้งพยายามรักษาสารเดิมไวใ้ห้สมบูรณ์ท่ีสุด 
เพื่อให้ผูฟั้งไดรั้บความรู้  ความเขา้ใจ  และอรรถรสตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ  ดว้ยการยึดหลกัการอ่าน
และกระบวนการฝึกอ่าน  โดยฝึกเปล่งเสียงอ่านอย่างชัดเจน  ท าเสียงเหมือนพูด  เสียงไม่ดงัหรือ
ค่อยเกินไป  อ่านไม่ช้าหรือเร็วเกินไป  เน้นค าให้เหมาะสมกบัความหมาย  เปล่งเสียงค าทุกค าให้
ถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ 
  1.2  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วด้วยเสียงปรกติ  จะปฏิบติัคล้ายกับอ่านร้อยแก้ว
ต่างกนัท่ีการอ่านร้อยกรองดว้ยเสียงปรกติจะตอ้งเวน้จงัหวะการอ่านให้เป็นไปตามฉนัทลกัษณ์ของ
ค าประพนัธ์ประเภทนั้น ๆ 
  1.3  การอ่านออกเสียงร้อยกรองท านองเสนาะ  เป็นการอ่านบทร้อยกรองท่ีมี
ส าเนียงสูงต ่า  หนักเบา  ยาวสั้ น  มีเอ้ือนเสียง  และเน้นเสียงสัมผสัอย่างไพเราะชัดเจน  จงัหวะ     
การอ่านและคล่ืนเสียงเป็นกงัวานฟังแลว้เกิดความเพลิดเพลินและมีอารมณ์คลอ้ยตาม 
 2.  การอ่านในใจ  เป็นกระบวนการท่ีเรามองดูตวัอกัษรและถ่ายทอดความคิดอย่าง
เงียบ ๆ  ในใจ  ความคิดท่ีไดจ้ะรวมเป็นความเขา้ใจและประสบการณ์ท่ีผูอ่้านจะสามารถน าไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์เม่ือถึงเวลาอนัสมควรต่อไป  การอ่านในใจมีความส าคญัต่อบุคคลมาก  เพราะเป็น
การอ่านท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้วิชาการต่าง ๆ   เป็นการอ่านท่ีช่วยสร้างวิสัยทศัน์        
ได้อย่างกวา้งไกล  สร้างบุคคลให้รู้เท่าทนัโลกปัจจุบนัได้  และยงัเป็นการอ่านท่ีให้ความบนัเทิง  
การอ่าน  ในใจแบ่งตามล าดบัจุดประสงค ์คือ 
  2.1  การฝึกอ่านเร็ว  การอ่านหนงัสือเร็วมีประโยชน์แก่ผูอ่้านอยา่งยิ่งในแง่ท่ีผูอ่้าน
จะอ่านได้ในปริมาณมาก  เก็บใจความส าคัญได้มาก  ผู ้อ่านควรฝึกฝนโดยการก าหนดเวลา             
ในการอ่านหนังสือ  ฝึกการเคล่ือนสายตาให้เร็วและแม่นย  า  ฝึกการหาความหมายของค าศพัท ์   
ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
  2.2 การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านท่ีผู ้อ่านพยายามเข้าถึงสาระส าคัญของ
ขอ้ความในแง่มุมต่างๆ  เช่น สรุปเร่ือง  บอกรายละเอียดของเร่ือง  ล าดบัเร่ืองราวบอกความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่าง ๆ ในเร่ือง  เปรียบเทียบ  บอกเหตุผล  แยกแยะ คาดการณ์  บอกความตั้งใจของผูเ้ขียนได้
และสามารถตั้งช่ือเร่ืองให้บทอ่านได ้ เป็นตน้  ลกัษณะการอ่านในใจน้ีเหมาะกบัการอ่านงานเขียน
ทุกประเภท โดยเฉพาะ ต ารา บทความเชิงวชิาการ สารคดี  และเร่ืองราวต่าง ๆ 
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  2.3  การอ่านสรุปความ การอ่านสรุปความหรือการอ่านจบัใจความ  เป็นการอ่าน   
ท่ีผูอ่้านมุ่งจบัสาระส าคญัของขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีอ่านให้ได ้ การอ่านแบบน้ีมกัใช้กบัการอ่าน
งานเขียนประเภทต่างข่าว  สารคดี  บทความ  นิทาน  เร่ืองสั้น และนวนิยาย  เป็นตน้ 
  2.4  การอ่านตีความ  การตีความหรือวินิจสาร  เป็นการอ่านเพื่อหาความหมาย        
ท่ีซ่อนเร้นหรือความหมายท่ีแทจ้ริงของสาร  โดยพิจารณาขอ้ความท่ีอ่านวา่ผูเ้ขียนมีเจตนาให้ผูอ่้าน
เกิดความคิดหรือความรู้สึกอะไรนอกเหนือจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 
  2.5  การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่า  เป็นกระบวนการอ่านท่ีสร้าง
วจิารณญาณใหแ้ก่ผูอ่้าน  เพราะวจิารณญาณในการอ่านจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือผา่นกระบวนการวิเคราะห์
แลว้เกิดการวจิารณ์สารท่ีอ่าน  สุดทา้ยจึงตดัสินประเมินค่าของส่ิงท่ีอ่าน 

   คณาจารยห์ลกัสูตร  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2544: 49) แบ่ง
ประเภทของการอ่านไวด้งัน้ี 
 1.  การอ่านในใจ  เป็นการอ่านท่ีใช้เฉพาะสายตาพิจารณาตวัอกัษรเพื่อให้นัยน์ตา     
รับภาพ  แล้วผ่านไปยงัประสาทสมองเพื่อการรับรู้  จดจ า และตีความเป็นการอ่านท่ีเร็วกว่าอ่าน 
ออกเสียง  เป็นการรับสารเพียงคนเดียวในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 
 2.  การอ่านออกเสียง  เป็นการอ่านโดยใชเ้สียงเปล่งตามอกัษร  ถอ้ยค าและเคร่ืองหมาย
ต่าง ๆ ท่ีเขียนไว ้ เป็นการอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนหรือผูฟั้งดว้ย  ตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สายตา  สมอง  และอวยัวะในการออกเสียง  คือ ผูอ่้านตอ้งใช้สายตากวาดไปบนตวัอกัษร คร้ังละ    
1 วรรค  ตอ้งแบ่งวรรคตอนใหเ้หมาะสม  เปล่งเสียงใหส้อดคลอ้งกบัความหมายของค า  

 วรรณี โสมประยรู (2543: 134) ไดส้รุปเก่ียวประเภทของการอ่านเพิ่มเติมไว ้ดงัน้ี 
 1. การอ่านออกเสียง แบ่งได ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

  1.1  การอ่านร้อยแกว้ 
  1.2  การอ่านร้อยกรอง 
  1.3  การอ่านท านองเสนาะ 
 2.  การอ่านในใจ แบ่งได ้7 แบบ ไดแ้ก่ 

         2.1  การอ่านแบบคน้ควา้หาความรู้  เช่น อ่านต ารา 
         2.2  การอ่านแบบจบัใจความส าคญั หรือหาสาระส าคญัของเร่ือง เช่น อ่านบทคววม 

      2.3  การอ่านแบบหารายละเอียดทุกตอน เช่น อ่านประวติัศาสตร์  และอ่านล าดบั
เหตุการณ์ 
          2.4 การหาแบบหารายละเอียดทุกค าเพื่อการปฏิบัติ  เช่น  อ่านคู่ มือการใช้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  และอ่านวธีิประกอบอาหาร 
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  2.5 การอ่านแบบวเิคราะห์วจิารณ์เพื่อหาเหตุผล  เช่น อ่านข่าวเหตุการณ์ส าคญั 
   2.6 การอ่านแบบไตร่ตรองโดยใช้วิจารณญาณเพื่อหาข้อเท็จจริง  ข้อดีข้อเสีย  
ส าหรับเลือกแนวทางปฏิบติั  เช่น อ่านโฆษณา 
      2.7  การอ่านแบบคร่าว ๆ เพื่อสังเกตและจดจ า  เช่น  อ่านช่ือสถานท่ีต่าง ๆ เม่ือเวลา
นัง่รถผา่นไป  

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  การอ่านสามารถจ าแนกออกเป็น     
สองประเภทหลกั คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ  การอ่านออกเสียงใช้เพื่อการฟังว่า   
อ่านได้ถูกตอ้ง  ชัดเจน มีจงัหวะในการเวน้วรรคถูกตอ้งหรือไม่  การอ่านชนิดน้ีมีประโยชน์ คือ  
ช่วยใหจ้ดจ าไดดี้  เช่น การท่องค าศพัท ์ บทสวดมนต ์ หรือการอ่านค าประพนัธ์ต่าง ๆ ส่วนการอ่าน
ในใจจะท าให้อ่านไดร้วดเร็ว  และเกิดความเขา้ใจเป็นการอ่านเพื่อสรุปความรู้  ความส าคญัของ     
ส่ิงท่ีอ่าน 

 

ควำมสนใจในกำรอ่ำน 
 ความสนใจ  หมายถึง การรวมความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด               
เป็นตวักระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยากรู้อยากเห็น  และเป็นตวัเสริมแรงให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ความสนใจท่ีกว้างขวางย่อมเกิดจากประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย  เม่ือกล่าวถึงความสนใจมกัจะพิจารณาความรู้สึกในทางท่ีดี  มีความรักและความชอบ
ในส่ิงนั้น  ความสนใจและความตอ้งการในการอ่านของเด็กนั้นมีความแตกต่างไปตามบริบทต่าง ๆ  
เช่น  วยั  เพศ  อายุ  ประสบการณ์  ความถนัด  ตลอดจนส่ิงแวดล้อมนักวิชาการจึงได้ศึกษา          
ความสนใจในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการอ่านของเด็กแต่ละวยัให้กา้วหนา้
มากข้ึน 

 วริิยะ สิริสิงห (2534: 27) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองท่ีเด็กชอบและสนใจอ่านไวด้งัน้ี   
 อาย ุ1-3 ปี  ชอบเร่ืองสั้น ๆ โครงเร่ืองง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น  ตวัละครไม่เกิน 2-3 ตวั   
 อาย ุ4-5 ปี  ชอบนิทาน บทเห่กล่อม ชอบนิยายเก่ียวกบัสัตว ์

 อายุ 6-8  ปี  สนใจภาพ ชอบเทพนิยาย นิยายพื้นบา้น  เร่ืองท่ีอ่านง่ายแลว้เขา้ใจดว้ย
ตนเอง 

 อายุ 9-10 ปี  ชอบสารคดี นวนิยาย เร่ืองท่ีมีเน้ือหาสาระ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
เคร่ืองยนต์กลไก  ชอบอ่านเร่ืองเก่ียวกบัชีวประวติัของบุคคลส าคญัตอนเป็นเด็ก  และชอบอ่าน 
เร่ืองท่ีเป็นภาษาพดู 

 อาย ุ11-16 ปี  ชอบอ่านเร่ืองยาว  อ่านเน้ือหาสาระมากกวา่ดูรูปภาพ  ตอ้งการให้ตวัเอง
เป็นตวัละครในเร่ือง  และชอบอ่านเร่ืองท่ีสมจริงสมจงัมากกวา่เร่ืองประเภทเทพนิยาย   
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 จินตนา ใบกาซูยี (2534 : 38) ไดก้ล่าวถึงความสนใจและความตอ้งการในการอ่านของ 
เด็กวยั  6-12 ปี ไวด้งัน้ี 

 อาย ุ6-8 ปี  เด็กอายใุนช่วงน้ีสามารถเขา้ใจและมีความคิดในเร่ืองและมีความคิดในเร่ือง
ท่ีเป็นนามธรรม  ไดรู้้จกัค าศพัทม์ากข้ึน  สนใจเร่ืองต่าง ๆ  และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  ชอบเร่ืองตน้ไม ้ 
ดอกไม ้การปลูกและการเพาะช าง่าย ๆ  และนิทานต่าง ๆ เช่น สัตว ์การ์ตูน มีความสนใจในการอ่าน
ยาวข้ึน  การอ่านแตกฉานข้ึนและเร่ิมอ่านเร่ืองสนุกสนาน   ตลกขบขนั  เช่น  นิทาน  นิทานพื้นบา้น  
ต านานต่าง ๆ  และเทพนิยาย 

 อาย ุ9-10 ปี  เด็กวยัน้ีชอบอ่านนิทานเก่ียวกบัชนชาติ  เก่ียวกบัเร่ืองสัตวต่์าง ๆ  แต่ชอบ 
เร่ืองท่ีเป็นความจริง ไม่ใช่สัตวม์าพดูเป็นภาษามนุษย ์ชอบการผจญภยั เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตในบา้น  
ในโรงเรียน ส าหรับเด็กผูช้ายจะสนใจการอ่านเร่ืองการคน้พบส่ิงใหม่ ๆ มากข้ึน 

 อายุ 11-12 ปี  เด็กอายุ 11 ปี เด็กผูช้ายชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองลึกลบั การคน้ควา้  
ประดิษฐ ์ ส่วนเด็กผูห้ญิงชอบอ่านหนงัสือประเภทชีวติในบา้น  เช่น  การแต่งกาย  เส้ือผา้  นวนิยาย  
และทั้งเด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้ายชอบเหมือนกนั คือ  วรรณคดี  นิยายส าหรับเด็กง่าย ๆ  เทพบุตร  
ชาดก สุภาษิต ค าพงัเพยต่าง ๆ และเร่ืองตลก ส่วนเด็กวยั 12 ปี เป็นวยัท่ีเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่น ความสนใจ
ในการอ่านกวา้งข้ึน  ชอบเร่ืองบุคคลส าคญั  เร่ืองโรงเรียน  งานอดิเรก  เร่ืองสัตว ์ แมลงต่าง ๆ  
วิทยาศาสตร์  เร่ืองท้องถ่ิน  เด็กผูช้ายสนใจวิทยาการท่ีอยู่ใกล้ตัว  คณิตศาสตร์ การประดิษฐ ์       
การทดลอง  เด็กผูห้ญิงสนใจในนวนิยายรัก  ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายชอบแมลง  เช่น ผเีส้ือ 

    ฉววีรรณ คูหาภินนัทน์  (2545: 46) กล่าวถึงความสนใจในการอ่านของเด็กในแต่ละวยั
ไวด้งัน้ี 

 อายุ 6-8 ปี (ประถมศึกษาปีท่ี 1 ระยะปลาย-ประถมศึกษาปีท่ี 2) สนใจเร่ืองต่าง ๆ           
รู้ศพัทม์ากข้ึน  รู้จกัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ มากข้ึน  ชอบเร่ืองตน้ไม ้ ดอกไม ้ นิทานต่าง ๆ เทวดา นางฟ้า  
เร่ืองสัตว ์ การ์ตูน  เร่ืองท่ีเป็นจริง  ความสนใจในการอ่านยาวข้ึนประมาณ 14-20 นาที  ตวัหนงัสือ
เนน้รูปภาพมาก 

 อายุ 8-11 ปี (ประถมศึกษาปีท่ี 3-ประถมศึกษาปีท่ี 4) สนใจเร่ืองท่ีเป็นจริงเพิ่มมากข้ึน 
เด็กผูช้ายชอบ การผจญภยัการต่อสู้   วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เด็กผูห้ญิงชอบ วรรณคดี  นิยาย
ส าหรับเด็ก  เทพบุตร  ชาดก  สุภาษิต  ค  าพงัเพยต่าง ๆ  เร่ืองตลก  การ์ตูนข าขนั นิยายวิทยาศาสตร์
ง่าย ๆ คณิตคิดง่าย  เร่ืองศาสนาง่าย ๆ เช่น กฎแห่งกรรม  การใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์         
งานยามว่าง  การประดิษฐ์ง่าย เร่ืองชีวประวติับุคคลส าคญัง่าย ตวัหนังสือยงัคงเน้นเร่ืองรูปและ    
เน้ือเร่ืองเท่า ๆ กนั 
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 อายุ 12-14 ปี  (ชั้นประถมปลาย)  ความสนใจในการอ่านกวา้งมากข้ึน  รู้จกัวินิจฉัย   
การอ่าน หาข้อเท็จจริงมาพิ สูจน์  สนับสนุน รู้จักค้นคว้า เพิ่มเ ติม ชอบเร่ืองบุคคลส าคัญ                 
เร่ืองโรงเรียน  เด็กวยัเดียวกนั  กีฬา  งานอดิเรก  เร่ืองสัตว ์ แมลงต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  เร่ืองทอ้งถ่ิน  
เด็กชายสนใจวทิยาศาสตร์ท่ีอยูใ่กลเ้ด็ก  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  การประดิษฐ ์ การทดลองต่าง ๆ  
เด็กหญิงสนใจนวนิยายรัก ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงชอบแมลง  เช่น  ผเีส้ือมาก 
 สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2539: 41) กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าให้ความสนใจในการอ่านของ
บุคคลแตกต่างกนั ดงัน้ี 

      1.  พื้นฐานทางดา้นจิตวทิยา  ไดแ้ก่  ความตอ้งการดา้นร่างกายความรัก ความปลอดภยั  
ความรู้ ความส าเร็จในชีวิตการยอมรับจากผูอ่ื้นและความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต  ความตอ้งการ
เหล่าน้ีเป็นพื้นฐานท่ีน าไปสู่ความสนใจ นอกจากนั้น  แรงจูงใจท่ีครูจะเป็นผูจ้ดั เช่น  การให้รางวลั 
ก็เป็นส่วนหน่ึงของแรงจูงใจท่ีเร้าให้สนองและเกิดความสนใจ  เม่ือครูจดักิจกรรมการอ่านให้
สัมพนัธ์กบัความพอใจและความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาแลว้  ก็จะท าให้การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความหมายส าหรับเด็ก เป็นกิจกรรมท่ีเด็กตอ้งการจะท าต่อไปเร่ือยๆ   

 2.  พื้นฐานด้านสติปัญญา  มีความสัมพนัธ์กบัความสนใจและประเภทของการอ่าน  
เด็กท่ีมีสติปัญญาสูงจะมีความสนใจและเลือกอ่านหนงัสือประเภทต่าง ๆ  ท่ีกวา้งขวางออกไปเป็น
หนงัสือท่ีผูใ้หญ่อ่าน  มีความสนใจสูง  จะติดตามการอ่านในเร่ืองท่ีแปลกและตรงกบัความสนใจ
ของตน  ส่วนเด็กท่ีมีสติปัญญาต ่ากว่าปกติจะอ่านเร่ืองง่าย ๆ  ตามประเภทของเร่ืองท่ีตนสนใจ  
ระดบัความสนใจของเด็กเหล่าน้ีจะแคบกวา่เด็กท่ีมีสติปัญญาสูง 

 3.  พื้นฐานทางดา้นอายุ  มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของเร่ืองท่ีอ่าน  เด็กท่ีมีอายุน้อย 
จะอ่านเร่ืองประเภทนิทาน  มีเน้ือเร่ืองสั้ น ๆ  ส่วนเด็กท่ีมีอายุมากจะอ่านเร่ืองยากและอ่านเร่ือง    
ตามประเภทท่ีตนนิยม  เช่น  นิยมผูเ้ขียน นิยมประเภทของเร่ือง  หรือนิยมรูปแบบของเล่ม  ดงันั้น  
อายุจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะบอกลกัษณะของการเลือกหนังสือ   และประเภทของหนังสือ
ตามท่ีเด็กชอบ 

 4.  พื้นฐานด้านความแตกต่างทางเพศ ท าให้ความสนใจในการอ่านแตกต่างกัน       
เพศเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒิุภาวะในการอ่าน   ความแตกต่างทางเพศ
มีอิทธิพลต่อการอ่าน  ซ่ึงจะปรากฏเม่ือเด็กเรียนอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-4  เด็กหญิงจะแสดงให้
เห็นวา่มีความสนใจในการอ่านมากกวา่เด็กชาย  การเลือกหนงัสืออ่านจึงปรากฏให้เห็นประเภทของ
ความแตกต่าง  ลกัษณะของเด็กชายจะชอบการเคล่ือนไหว  เล่นกีฬา และการผจญภยั  ดงันั้น ในวยั
ท่ีอยู่ในระยะน้ีจึงปรากฏว่าเด็กชายใช้เวลาว่างในการเคล่ือนไหว  และท ากิจกรรมออกก าลงักาย  
ในขณะท่ีเด็กหญิงจะใชเ้วลาวา่งเพื่อการอ่าน 
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   5.  พื้นฐานทางด้านมโนคติ  มโนคติเป็นความคิดและความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองว่าเป็น
องคป์ระกอบอย่างหน่ึงท่ีท าให้เกิดความสนใจ  ถา้เด็กมีความรู้สึกท่ีมัน่คงในชีวิต  มีความคิดและ
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  ก็จะเป็นทางหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความมัน่ใจให้ตนมีความรู้สึก 
อยากอ่านอยา่งมีอิสระ  และอ่านดว้ยความร่ืนรมย ์

 6.  พื้นฐานทางด้านการคิด  เป็นการคิดในส่ิงท่ีท้าทายหรือเร้าให้เด็กเกิดความรู้สึก
อยากเรียนการคิดจะเกิดข้ึนเม่ือมีปัญหา  เม่ือเด็กพบปัญหาก็จะพยายามคิดแกปั้ญหา  การอ่านเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีเด็กจะคน้ควา้หาค าตอบเพื่อตอบค าถามหรือตอบขอ้สงสัย  ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนจึงควร
จดักิจกรรมการอ่านเพื่อใหเ้ด็กรู้จกัคิดแกปั้ญหา 

 7.  พื้นฐานทางด้านวฒันธรรมและทางสังคม  วฒันธรรมมีส่วนในการสร้างเสริม          
ความสนใจ  เช่น  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  การแสดงท่าร าต่าง ๆ  เหล่าน้ีมีส่วนท าให้เด็กเกิดความ
สนใจและน าไปสู่การอ่าน   แมแ้ต่ภาษาและวฒันธรรมต่างประเทศก็มีส่วนท าให้เด็กหันเหความ
สนใจและน าไปสู่การอ่านไดเ้ช่นเดียวกนั สังคมเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวและโรงเรียน  วดั  กลุ่มเพื่อน  
และส่ิงอ่ืน ๆ  ซ่ึงแวดลอ้มรอบตวัเด็กท่ีสร้างความสนใจ  ทั้งน้ีเพราะความสนใจเกิดจากจุดมุ่งหมาย
ของบุคคลในกลุ่มหรือในสังคมท่ีจะช้ีแนะแนวทาง ได้แก่ ค  าแนะน าของผูป้กครอง ครูอาจารย ์ 
เพื่อน หรือเหตุการณ์ในสังคม ลว้นแลว้แต่ชกัน าไปสู่ความสนใจในการอ่านทั้งส้ิน 

 8.  พื้นฐานดา้นการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ยครู หลกัสูตร และส่ือการสอน   
 ครูเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะจดัเตรียมให้เด็กเกิดความสนใจ  โดยครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้รอบรู้      

เป็นนกัสะสมหนงัสือ รวบรวมภาพ เพราะตอ้งเป็นผูท่ี้เลือกหนงัสือให้เหมาะสมกบัเด็ก และตอ้งหา
วธีิการท่ีจะใหเ้ด็กประสบความส าเร็จในการอ่านและการด าเนินชีวติ   

 หลกัสูตรควรเน้นการให้โอกาสและการสร้างสรรค์เพื่อพฒันาการอ่านตามระดบัชั้น
และอายุ  และควรแนะแนวทาง  ประเภทของหนงัสือ อีกทั้งให้ตวัอย่างของหนังสือดว้ย  การใช้
หอ้งสมุดเป็นส่วนหน่ึงท่ีหลกัสูตรควรระบุใหช้ดัเจนตามระดบัชั้น  ในสัปดาห์หน่ึงควรใชห้้องสมุด
เป็นแหล่งพฒันาการอ่านก่ีคร้ัง  และควรแนะน าถึงการใชบ้ตัรห้องสมุด  บตัรรายการหนงัสือ  และ
การเลือกหนงัสือ  ขอ้ส าคญัครูควรรู้จกับุคลิกเฉพาะตวัของเด็กดว้ย  เพื่อจะไดแ้นะน าให้เด็กรู้จกั    
วธีิอ่านไดถู้กตอ้ง 

 ส่ือการสอน   ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  ส่ือประเภทเอกสารและหนังสือ             
อีกประเภทหน่ึงคือ โสตทศันอุปกรณ์ เช่น ภาพยนตร์  แถบบนัทึกภาพ  โทรทศัน์  แถบบนัทึกเสียง  
ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเร้าและน าเด็กไปสู่การอ่านหนงัสือประเภทต่างๆ  ครูจึงควรท่ีจะรู้จกัเลือก
เร่ืองท่ีจะน ามาเสนอใหเ้ด็กดู  หรือใหเ้ด็กฟังโดยเลือกใหต้รงกบัวยัและความสนใจ 
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 จากความสนใจและความตอ้งการในการอ่านของเด็กท่ีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่เด็ก
ในวยั 9-11 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4)  มีความสนใจในการอ่านเร่ืองท่ีเป็นความจริงมากข้ึน  
เด็กผูช้ายชอบการผจญภยั  เด็กผูห้ญิงชอบเร่ืองเทพบุตร  นางฟ้า  นิทาน  ทั้งชายและหญิงชอบเร่ือง
ชาดก  นิทานสุภาษิตเหมือนกนั  ตวัหนังสือจะเน้นท่ีภาพและเน้ือหาเท่ากนั  และความสนใจใน   
การอ่านของเด็กในแต่ละวยัท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีนกัวิชาการกล่าวมาในขา้งตน้  มีสาเหตุหลายประการ  
ท่ีมิใช่เพียงเพศและวยัเท่านั้ น ความสนใจในการอ่านข้ึนอยู่กับพื้นฐานของบุคคลเป็นส าคัญ          
ทั้งพื้นฐานทางดา้นจิตวิทยา สติปัญญา อายุ เพศ มโนคติ ทกัษะการคิด  รวมไปถึงพื้นฐานทางดา้น
วฒันธรรมและสังคม และประเด็นสุดทา้ยคือพื้นฐานดา้นการจดัการเรียนการสอนของครู  
  

กำรอ่ำนจับใจควำม 
 

 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อการอ่าน   เพราะหากนกัเรียน
ไม่สามารถอ่านจบัใจความได ้ การอ่านในระดบัสูงข้ึนไปก็ท าไดย้าก  เพราะการอ่านทุกประเภท
ตอ้งอาศยัการอ่านจบัความเป็นพื้นฐาน การอ่านจบัใจความมีความส าคญัต่อการอ่านมาก เพราะเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของนกัเรียนท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ 
 

ควำมหมำยของกำรอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านจับใจความเป็นทักษะเบ้ืองต้นของการอ่านหนังสือ   เพื่อท่ีจะเข้าถึง
จุดมุ่งหมาย  ของเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือให้ผูอ่้านทราบ นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย
ของการอ่านจบัใจความไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

     บนัลือ พฤกษะวนั (2532: 29)  กล่าวถึงความหมายของการอ่านจบัใจความวา่  การอ่าน
เพื่อจบัใจความเป็นการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง   เป็นการอ่านเพื่อตอ้งการทราบว่าเร่ืองนั้น
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  มีความส าคญัตรงไหนและหมายความว่าอยา่ไร  จะเห็นไดว้า่การอ่านเพื่อ
จบัใจความส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองท่ีอ่าน   คน้หาสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ 

      สมพร มนัตะสูตร (2534: 23)  กล่าวถึงการอ่านจบัใจความ หมายถึง  ความเขา้ใจใน   
การอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ  ท่ีมีปัจจยัส าคญั  คือ การรู้จกัค าศพัทม์าก  เพราะการรู้ค าศพัทม์ากจะท าให้
เขา้ใจเร่ืองราวไดดี้ 

      บรรเทา กิตติศกัด์ิ (2537: 117)  กล่าวถึงความหมายของการอ่านจบัใจความ  สรุปไดว้า่  
การอ่านจบัใจความเป็นการอ่านขั้นละเอียดท่ีตอ้งรับรู้เน้ือเร่ืองความส าคญั  วา่กล่าวถึงใครหรือะไร  
และความหมายของเร่ืองวา่มีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 

      แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 12)  กล่าวถึงการอ่านจบัใจความ  หมายถึง  การอ่านท่ีมุ่ง
คน้หาสาระของเร่ืองหรือของหนงัสือแต่ละเล่มวา่คืออะไร  ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน  คือ  ส่วนท่ี
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เป็นใจความส าคญัและส่วนท่ีขยายใจความส าคญัหรือส่วนประกอบ  การอ่านจบัใจความส าคญั  
เป็นความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน สามารถจ าล าดบัเหตุการณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน และสามารถเล่าไดโ้ดยใชค้  าพูด
ของตนเอง 

 ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์ (2542: 44) กล่าวถึงความหมายของการอ่านจบัใจความว่า คือ
การอ่านเข้าใจเน้ือเร่ืองจบัใจความส าคญัให้ได้ สามารถสรุปได้ ได้ความรู้จาก ส่ิงท่ีอ่าน และ
สามารถตอบค าถามได ้อีกทั้งสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้

 กรมวชิาการ (2543: 118) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านจบัใจความไวว้า่  เป็นการอ่าน
ท่ีมุ่งหาสาระของเร่ืองหรือของหนงัสือแต่ละเล่มท่ีเป็นส่วนใจความส าคญัและส่วนขยายใจความ
ส าคญัของเร่ือง  ซ่ึงใจความส าคญัของเร่ือง  คือ  ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืน  ๆ  ในยอ่หน้า
นั้นหรือเร่ืองนั้นทั้งหมด  ขอ้ความอ่ืน ๆ  เป็นเพียงส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้น  ขอ้ความหน่ึง
หรือตอนหน่ึงจะมีใจความส าคญัท่ีสุดเพียงหน่ึงเดียว นอกนั้นเป็นใจความรอง 

 จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยนั อ่ิมส าราญ (2547: 45) กล่าวถึงความหมายของการ
อ่านจบัใจความ  สรุปไดว้่า  คือการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัหลกัของขอ้ความ ซ่ึงใจความส าคญั  
จะเด่นท่ีสุดในยอ่หนา้และเป็นประโยคท่ีคลุมขอ้ความอ่ืนในยอ่หนา้หน่ึง ๆ ไวท้ั้งหมด สามารถเป็น        
หวัเร่ืองของยอ่หนา้นั้นได ้สามารถเป็นประโยคเด่ียว ๆ ได ้โดยไม่ตอ้งมีประโยคอ่ืนประกอบ ซ่ึงใน
แต่ละยอ่หนา้จะมีประโยคใจความส าคญัเพียงประโยคเดียวหรือไม่เกินสองประโยค 

 จากความหมายต่างๆท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การอ่านจบัใจความ หมายถึง การอ่านท่ี
ผูอ่้านสามารถเขา้ใจความหมายและแปลความหมายของเร่ืองท่ีอ่าน  เขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองและ
สรุปประเด็นส าคญัได ้ หาประโยคใจความส าคญั  เรียงล าดบัเหตุการณ์  สามารถตอบค าถามจาก
เร่ืองท่ีอ่านได ้
 

ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนจับใจควำม  
   การอ่านจบัใจความมีความส าคญัต่อการอ่านเพราะเป็นเคร่ืองมือส าคญัของนกัเรียนใน

การแสวงหาความรู้   มีผูรู้้และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านหลายคน  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่าน
จบัใจความ ดงัน้ี 

 วาวแวว โรงสะอาด (2530: 38); สุกญัญา ศรีสืบสาย (2532: 58) กล่าวถึง ความส าคญั
ของการอ่านจบัใจความไวท้  านองเดียวกนัสรุปได้ว่า  ความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนอยู่ท่ี
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ  นักเรียนท่ีอ่านไม่เขา้ใจและจบัใจความส าคญัไม่ได้จะเบ่ือ
หน่ายต่อการเรียน  มีเจตคติไม่ดีต่อการอ่าน  รวมไปถึงไม่เกิดนิสัยรักการอ่านและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจะไม่ดีเท่าท่ีควร   
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      บนัลือ พฤกษะวนั (2530: 48)  และผะอบ โปษะกฤษณะ (2532: 39) กล่าวไว้
เช่นเดียวกนัว่า  การอ่านจบัใจความมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการอ่านทัว่ ๆ ไป  การอ่านท่ีถูกวิธี     
จะช่วยใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนและเกิดความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน  ท าให้ไดรั้บความคิด
และความบนัเทิง   

 ธิดา โมสิกรัตน์  และนภาลยั สุวรรณธาดา (2534: 46)  กล่าววา่ การอ่านจบัใจความเป็น
พื้นฐานส าคญัท่ีท าใหผู้อ่้านสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์หรือวเิคราะห์งานเขียนเป็นส่วน ๆ    
ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รวมทั้งยงัท าให้ผูอ่้านสนใจศึกษาเร่ืองนั้นเป็นพิเศษ  ถา้ผูอ่้านมีความสนใจในเร่ือง
ท านองนั้นมาก่อน   

 สรุปไดว้า่การอ่านจบัใจความมีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความสามารถทางการเรียน
ของนกัเรียน  นกัเรียนท่ีอ่านไม่เขา้ใจและจบัใจความไม่ไดจ้ะเบ่ือหน่ายการเรียนและมีเจตคติท่ีไม่ดี
ต่อการอ่าน นักเรียนท่ีอ่านจบัใจความไดจ้ะเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิง
วเิคราะห์วจิารณ์ได ้และช่วยใหก้ารเรียนประสบผลส าเร็จ  

   

ประเภทของกำรอ่ำนจับใจควำม 
 การอ่านจบัใจความมี 2 ประเภท คือ  การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวม และการอ่าน

เพื่อจบัใจความส าคญั มีนกัวชิาการไดอ้ธิบายการอ่านจบัใจความทั้ง 2  ประเภทไวด้งัน้ี 
      กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2521: 183) ไดก้ล่าวถึงแนวในการอ่านจบัใจความวา่มี              

2 ลกัษณะ คือ การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวม และการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั 
 การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวม เป็นการท าความเขา้ใจเน้ือหาส่วนรวมของเร่ืองหรือ

หนังสือ  เป็นหัวใจส าคญัของการอ่าน   เพราะถ้าผูอ่้านไม่สามารถจบัใจความส่วนรวมจะมอง         
ไม่เห็นความสัมพนัธ์ของรายละเอียดต่าง ๆ  และอาจเป็นผลให้ไม่เขา้ใจจุดหมายส าคญัของหนงัสือ
นั้น ๆ ได้  วิธีจบัใจความส่วนรวมนั้น  นอกเหนือจาการสังเกตส่วนประกอบของหนังสือแล้ว  
อาจจะท าไดด้ว้ยการพลิกดูหรืออ่านผา่น ๆ หวัขอ้ต่าง ๆ  ทั้งหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ยอยา่งรวดเร็ว  
และในเวลาเดียวกนัก็พยายามจดัเน้ือหาของหัวข้อเรียงล าดับในสมอง เพื่อให้ปรากฏเป็นภาพ    
คร่าว ๆ วา่แต่ละหวัขอ้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  และมีการด าเนินเร่ืองไปสู่จุดหมายปลายทางดว้ย
วิธีการเช่ือมโยงเน้ือหาตลอดจนแนวความคิดและข้อมูลต่าง ๆ อย่างไร  การอ่านวิธีน้ีเป็นเพียง    
การอ่านเพื่อรับรู้    ส่วนการอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั ผูอ่้านจะตอ้งอ่านค่อนขา้งละเอียด  แลว้สรุป
ใจความส าคญัโดยการบนัทึก  นกัอ่านท่ีดีควรเก็บสาระส าคญัในหลายแง่มุม  เช่น  เก็บแนวความคิด
ของผูเ้ขียน และจุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ือง  
            ชลธิรา กลดัอยู ่(2527: 25) กล่าววา่ การอ่านเพื่อจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านนั้นมี 2 ลกัษณะ  
คือ 
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 1. การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวม 
 2. การอ่านเพื่อจบัใจความ 

 การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวม  เป็นการท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ีส าคญัของขอ้ความ
หรือหนงัสือ เพื่อให้มองเห็นความสัมพนัธ์ของรายละเอียดต่าง ๆ และเขา้ใจจุดมุ่งหมายส าคญัของ
ขอ้ความหรือหนังสือนั้น ๆ ได้  การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวมท าได้ด้วยการพลิกดูและกวาด
สายตาผ่านหัวขอ้ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าแต่ละหัวขอ้มีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร  และมีการด าเนิน
ไปสู่จุดหมายปลายทางดว้ยวธีิการเช่ือมโยงเน้ือหาและแนวคิด  ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ส่วนการอ่านเพื่อจับใจความ  เป็นการอ่านเพื่อความท าความเข้าใจใจความของ
ขอ้ความท่ีผูอ่้านซ่ึงช านาญอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านทุกตวัอกัษร  ในขณะท่ีผูอ่้านท่ีมีประสบการณ์
นอ้ยตอ้งอ่านอยา่งพินิจพิจารณาจึงจะสามารถจบัใจความของเน้ือเร่ืองได ้ ใจความส าคญันั้นมิไดมี้
ความหมายจ ากดัเพียงแค่เน้ือเร่ืองท่ีส าคญัเท่านั้น  นักอ่านท่ีดีอาจจะเก็บสาระส าคญัของหนังสือ 
เล่มหน่ึงหรือบทความหน่ึง ๆ ไดห้ลายแง่ เช่น เก็บความรู้ เก็บเน้ือเร่ืองท่ีส าคญั และเก็บแนวคิด 

 ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ (2535: 65) ไดอ้ธิบายถึงการอ่านจบัใจความวา่มี 2 ลกัษณะ 
คือ 

 1.  การอ่านเพื่อจบัใจความส่วนรวม  การเขา้ใจเน้ือหาส่วนรวมของเร่ืองท่ีอ่านนบัเป็น
หัวใจส าคัญของการอ่านเพราะถ้าผูอ่้าน  ไม่สามารถจับใจความส่วนรวมได้ก็ยากท่ีจะเข้าใจ
รายละเอียดของเร่ืองอนัเป็นผลท าให้ไม่เขา้ใจจุดหมายส าคญัของเร่ือง  วิธีจบัใจความส่วนรวมนั้น
ตอ้งสังเกตส่วนประกอบของหนงัสือ เช่น ค าน า  สารบญั  เน้ือเร่ือง เชิงอรรถ และอภิธานศพัท ์ฯลฯ  
อ่านหัวขอ้ต่าง ๆ และจดัล าดบัหัวขอ้นั้น ๆ พิจารณาความสัมพนัธ์ของแต่ละหัวขอ้เพื่อเช่ือมโยง
ไปสู่เน้ือหาโดยส่วนรวมในหนงัสือท่ีอ่าน   

 2.  การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั  คือ การอ่านเพื่อเก็บสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน เช่น
เก็บจุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ือง  เก็บเน้ือเร่ืองส าคญั  เก็บความรู้หรือขอ้มูลท่ีน่าสนใจ  ตลอดจน
แนวความคิดหรือทศันคติของผูเ้ขียน 

 พนัธ์ุทิพา หลาบเลิศบุญ (2542: 50) ไดอ้ธิบายประเภทของการจบัใจความไว ้2 แนวทาง 
สรุปไดด้งัน้ี  

   1. การอ่านจับใจความส่วนรวม  การอ่านประเภทน้ีมีหลักว่าผู ้อ่านต้องสังเกต
ส่วนประกอบของหนังสือ อ่านหัวขอ้ต่าง ๆ และจดัเน้ือหาของหัวขอ้นั้นว่ามีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร มีการด าเนินเร่ืองไปสู่จุดหมายปลายทางดว้ยวิธีการเช่ือมโยงเน้ือหา ตลอดจนแนวความคิด
และขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งไร  การอ่านจบัใจความรวมเป็นการอ่านเพื่อรู้  จะไดต้ดัสินคุณค่าของหนงัสือ    
เล่มนั้นวา่สมควรอ่านอยา่งละเอียดหรือไม่ และน่าสนใจเพยงใด การอ่านแบบน้ีเหมาะกบัเวลาจ ากดั  
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เช่น การเลือกซ้ือหนงัสือ  หรืออ่านเพื่อตดัสินใจว่าควรยืมจากห้องสมุดหรือไม่ ขอ้ดีของการอ่าน 
จบัใจความส่วนรวมของหนงัสือ คือ จะช่วยใหจ้  าเน้ือหาหลกัไดอ้ยา่งแม่นย  า  

 2.  การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั  การอ่านประเภทน้ีตอ้งยึดหลกัคือ อ่านอยา่งละเอียด      
ทุกตวัอกัษรเพื่อจบัเร่ืองราวไดต้ลอดทั้งเร่ือง  ท่ีไหน  เม่ือไร ท าไม  บางเร่ืองอาจจะมีค าตอบไม่ครบ
ก็ได ้ แต่ตอ้งตอบเท่าท่ีมีอยูใ่หค้รบถว้น  เพื่อจบัใจความส าคญัใหม้ากท่ีสุด   
 จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การอ่านจบัใจความแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การอ่าน
จบัใจความส่วนรวม และการอ่านจบัใจความส าคญั  การอ่านจบัใจความส่วนรวมนั้นเป็นการอ่าน
อย่างคร่าว ๆ เพื่อสรุปความสัมพนัธ์ของแต่ละหัวขอ้นั้นว่าเช่ือมโยงกนัอย่างไร  มีการด าเนินเร่ือง
อยา่งไร ส่วนการอ่านจบัใจความส าคญัเป็นการอ่านอยา่งละเอียด ตอ้งระบุไดว้า่ ใคร ท าอะไรท่ีไหน  
เม่ือไร อยา่งไร ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
   

วธีิกำรอ่ำนจับใจควำม 
  การอ่านจบัใจความเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการอ่านหนงัสือทุกประเภทและยงั

เป็นพื้นฐานในการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อคน้หาความหมายส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอแก่
ผูอ่้าน  การอ่านจบัใจความได้ดีนั้น  มีผูเ้สนอแนะหลกัการอ่านจบัใจความไวด้ังน้ี  สนิท ตั้งทว ี 
(2526: 104) เสนอแนวทางในการฝึกอ่านจบัใจความไวเ้ป็นขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ   

 1.  ฝึกแบ่งการจบัสายตา (Fixating) ในแต่ละบรรทดั  โดยการใช้สายตาจบัเป็นจุดๆ  
พยายามแผ่ช่วงสายตา (Eye Span) ให้กวา้งและใช้เวลาให้น้อย  แล้วเคล่ือนสายตาต่อไปอย่าง
รวดเร็ว ท าซ ้ า ๆ หลาย ๆ คร้ังจนกว่าจะเกิดความช านาญ ผูท่ี้อ่านหนังสือช านาญ จะจบัสายตา    
นอ้ยคร้ังในบรรทดัหน่ึง 

 2.  พยายามเก็บแต่ใจความส าคญัของขอ้ความ  หรือเร่ืองท่ีอ่านอยา่งรวดเร็ว  
   3. ขณะอ่านตอ้งรู้ว่าขอ้ความส าคญั ๆ  อยู่ ณ ท่ีใด  มีขอ้สังเกต คือ  ใจความส าคญั

ส่วนมากมกัจะปรากฏให้เห็นในบรรทดัแรก  หรือบรรทดัสุดทา้ยของแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละ       
อนุเฉท (Paragraph) นั้น ๆ  

 4.  ก าหนดปริมาณของขอ้ความท่ีจะอ่านไวล่้วงหน้า  เช่น สมมติว่าจะอ่าน 10 หน้า  
เม่ือเร่ิมตน้อ่านก็ใหใ้ชน้าฬิกาจบัเวลาไว ้ และดูเวลาทุกคร้ังท่ีข้ึนหนา้ใหม่  การฝึกดงัน้ีหลาย ๆ คร้ัง  
จะท าใหล้ดเวลาท่ีใชใ้นการอ่านนอ้ยลงทุกที 

   5.  ขณะท่ีอ่านต้องพยายามบังคับสายตาให้กวาดไปตามตัวหนังสืออย่างรวดเร็ว                
ควรหลีกเล่ียงการอ่านทีละค า ควรไดฝึ้กอ่านทีละประโยค 

  6.  ในกรณีท่ีขอ้เขียนนั้นเป็นเร่ืองยาว  มีหลายอนุเฉท  เม่ืออ่านจบลงแลว้  ให้ทดสอบ
ความเขา้ใจในการอ่านทุกคร้ัง  เช่น  ฝึกถามตวัเองว่า  ขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านนั้นเป็นเร่ืองอะไร  
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ใครท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยา่งไร  และท าไม  บางเร่ืองจะมีค าตอบไม่ครบก็ได ้ แต่จะตอ้งตอบ
เท่าท่ีมีอยู่ให้ครบถ้วน เพื่อจะได้จับใจความส าคัญให้ได้มากท่ีสุดแล้วจดลงกระดาษ น าไป
เปรียบเทียบกับข้อความท่ีอ่านมา ว่ามีความถูกต้องเพียงไร  พยายามส ารวจหรือเปรียบเทียบ
ขอ้บกพร่องอนัอาจจะเกิดข้ึนทุกคร้ัง  เพื่อจะไดห้าทางแกไ้ขขอ้บกพร่องในโอกาสต่อไป 

 บนัลือ พฤกษะวนั  (2530: 144)  กล่าวไวว้่า  ครูควรศึกษาลกัษณะของการอ่านเพื่อ            
จบัใจความส าคญัแลว้วางแนวฝึกไว ้2 ลกัษณะ  คือ 

   1.  การฝึกอ่านแบบคร่าว ๆ   
  1.1  ใหอ่้านเร่ืองราวหรือบทความ โดยอ่านเร็ว ขา้ม ๆ หรืออ่านอยา่งลวก ๆ เพื่อจะ
ไดรู้้ขอบเขต หรือกล่าวถึงเร่ืองอะไร ท านองใด 
  1.2  ถา้เป็นบทประพนัธ์ร้อยกรอง  ลองอ่าน 2-3 หน้า  เพื่อดูว่ามีคุณค่าน่าสนใจ
เพียงใด หรือไพเราะหรือไม่ 
  1.3  ใหอ่้านเฉพาะหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงใหล้ะเอียด  เพื่อทราบทรรศนะ  ความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ หรือเจตนาของผูแ้ต่ง ผูเ้รียบเรียง โดยมากจะอ่านอารัมภบท 
  1.4  ใหอ่้านตลอดเร่ืองเพื่อประเมินดูดวา่  เร่ืองนั้นให้ประโยชน์ในทางใด  มีจุดเด่น
อยูต่รงไหน  ตอนไหนบา้ง 
  1.5  เม่ืออ่านแลว้พิจารณาตรวจสอบเร่ืองราวโดยส่วนรวมวา่  เป็นเร่ืองยากหรือง่าย  
เหมาะสมกบัวยัผูอ่้านหรือไม่  หรือใชค้วามคิดของตนประเมินเร่ืองราวนั้น ๆ 
 2.  ฝึกอ่านจบัใจความส าคญัเป็นวธีิการท่ีจะน าไปสู่การยอ่ความ  
  2.1  ฝึกการอ่านนิทานแลว้เล่าเร่ืองยอ่ สรุปเร่ือง ดา้นลกัษณะตวัละครอาจบอกไดว้า่  
มีลกัษณะอยา่งไร เป็นเร่ืองท่ีมีเหตุผลหรือไม่ 
  2.2  เม่ือมอบหมายใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองราวใด ครูจ าเป็นตอ้งตั้งค  าถามให้สอดคลอ้ง
กบัเหตุการณ์ในเร่ือง นกัเรียนหาค าตอบเป็นตอน ๆ ไปโดยล าดบั 
  2.3  ฝึกใหน้กัเรียนอ่านบทความท่ีให้ความรู้ แลว้ให้ตั้งหวัขอ้เร่ือง ช่ือเร่ืองไวแ้ต่ละ
อนุเฉท เร่ืองนั้นอาจมี 2-3 อนุเฉท หรือหลายอนุเฉท 
  2.4  ในการตรวจสอบหรือการตั้งช่ือเร่ืองแต่ละอนุเฉทนั้น  ควรจะมีการอภิปรายวา่
ควรตั้งช่ืออนุเฉทนั้นอยา่งไรจึงจะเหมาะสม และช่ือเร่ืองจะคลุมเร่ืองราวนั้น ๆไดดี้ 
  2.5  ให้นักเรียนรวบรวม 2-3 อนุเฉท  หรือหลายอนุเฉทนั้น  เป็นหัวเร่ืองหรือ
ประโยค หรือท าใหเ้ร่ืองสั้นเขา้ 
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  2.6  ฝึกให้นกัเรียนอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนั  ดูช่ือเร่ืองแต่ละคอลมัน์  จะเห็นว่ามี
การตั้งช่ือไว ้ แลว้ลองคน้หาคอลมัน์ท่ีจะอ่านในหนา้อ่ืน ๆ บ่อย ๆ  เด็กจะเขา้ใจเร่ืองการตั้งช่ือแต่ละ
อนุเฉทในขอ้ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งดี 
  2.7  ฝึกใหน้กัเรียนสังเกตดูวา่  ประโยคใดเป็นประโยคใจความส าคญัของเร่ืองและ
ประโยคใดเป็นประโยคพลความ 
  2.8  ในการอ่านบทความ  เร่ืองราว  หรือหนงัสือสังคมศึกษาและอ่ืน ๆ ให้นกัเรียน
ใชว้ธีิขีดเส้นใตเ้ฉพาะขอ้ความท่ีส าคญัไวเ้ป็นตอน ๆ  
  2.9  ใหห้ลอมขอ้ความท่ียน่ยอ่หรือขีดเส้นใตเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั แลว้ปรุงแต่งให้ขอ้ความ
กลมกลืนกนัเป็นอนัดี ก็จะเป็นการยอ่เร่ือง 
  2.10 ลองตรวจขอ้ความท่ียอ่เร่ืองไวอี้กคร้ังหน่ึงวา่ มีความสอดคลอ้งกนัครอบคลุม
และบอกเร่ืองย่อเฉพาะจุดส าคญัในเร่ืองดี  และเป็นไปตามค าสั่งท่ีก าหนดวา่ให้ยอ่เร่ืองนั้นไม่เกิน  
4-8 บรรทดั แลว้แต่กรณี 
  2.11  จ าเป็นตอ้งให้นกัเรียนอ่านค าน าของหนงัสือท่ีจะอ่าน  เพื่อจะไดท้ราบเจตนา
ของผูแ้ต่ง ผูเ้รียบเรียง มกัจะเขียนบอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเขียนไวใ้นค าน า 
  2.13  เม่ือฝึกขั้นตอนตามท่ีเสนอแนะไวโ้ดยสม ่าเสมอ  ก็ควรให้นักเรียนอ่าน
เร่ืองราวทั้งหมด และย่อเร่ืองโดยทนัทีก็อาจจะท าได้   ทั้งน้ีเพราะเด็กมีทกัษะในการเขา้ใจภาษา
เพียงพอ เม่ืออ่านเร่ืองราวแลว้จะบนัทึกยอ่ไดท้นัที 
  2.14 ฝึกให้อ่านแล้วท ารายงาน หรือรายงานด้วยปากเปล่าหน้าชั้ นเรียนโดย
ก าหนดเวลาแต่ละกลุ่มเขา้ไว ้ เม่ือครูมอบหัวเร่ืองใหญ่  เด็กจะรู้จกัช่วยกนัแบ่งงานท่ีไปคน้ควา้    
ยน่ยอ่เร่ืองแต่ละหวัขอ้ยอ่ย  แลว้รวมกลุ่มเพื่อส ารวจสาระส าคญัท่ีตอ้งรายงาน อาจแบ่งกนัท าหนา้ท่ี
รายงานเร่ืองนั้นไดดี้อีกดว้ย 
  2.15 ควรจดัแบ่งงาน  ผลดัเปล่ียนกนัย่อข่าวเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์  โดยฝึก
เสนอข่าวส าคญัอยา่งย่นยอ่ท่ีป้ายประกาศเป็นประจ า  จะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านเพื่อเก็บ
ใจความส าคญัไดดี้อีกทางหน่ึง 

    แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 24)  กล่าววา่การอ่านจบัใจความควรเร่ิมจากจบัใจความ
ส าคัญในแต่ละย่อหน้าให้ถูกต้องแม่นย  า ซ่ึงในแต่ละเร่ืองอาจมีหลายย่อหน้า ใจความส าคัญ
ส่วนมากมกัอยู่ในประโยคตอนตน้ย่อหนา้  รองลงมาคือ ประโยคตอนทา้ยย่อหน้า  ส่วนประโยค
ตอนกลางย่อหน้าเป็นจุดท่ีคน้หาใจความส าคญัได้ยาก  และหากไม่ปรากฏในประโยคใดอย่าง
ชดัเจน  อาจอยูใ่นหลายประโยคหรืออยูร่วม ๆ กนัย่อหน้า ซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งสรุปออกมาเอง อาจใช้
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กลวธีิการตั้งค  าถามวา่  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  อยา่งไร  ท าไม  ซ่ึงจะท าให้มองเห็นส่วนท่ี
เป็นประเด็นส าคญั และส่วนท่ีเป็นประเด็นเสริมหรือการขยายความไดง่้ายข้ึน  

 จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยนั อ่ิมส าราญ (2547: 44) กล่าวไวว้า่ การอ่านจบัใจความ
ตอ้งพิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความส าคญัของแต่ละย่อหน้า  ตดัส่วนท่ีเป็นรายละเอียด
ออกได ้เช่น ตวัอยา่ง ส านวนโวหาร อุปมาอุปไมย (การเปรียบเทียบ)  ตวัเลข สถิติ  ตลอดจนค าถาม
หรือค าพูดของผูเ้ขียนซ่ึงเป็นส่วนขยายใจความส าคญัสรุปใจความส าคญัด้วยส านวนภาษาของ
ตนเอง 

 ธนู ทดแทนคุณ (2549: 48)  กล่าวไวว้า่วิธีการอ่านจบัใจความเร่ิมตน้จากการพิจารณา
ขอ้ความ ขอ้ความท่ีส าคญัท่ีสุดเรียกว่า ใจความ และส่วนท่ีเป็นขอ้ความประกอบเรียกวา่ พลความ   
การอ่านจบัใจความควรจากจบัใจความจากช่ือเร่ือง เพราะช่ือเร่ืองมกัจะมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ือง   
หาใจความส าคญัแต่ละยอ่หนา้  ยอ่หนา้แต่ละยอ่หนา้มกัจะมีใจความส าคญัเพียงใจความเดียว  หรือ
อาจไม่มีใจความส าคญัเลยก็ได้  ทั้งน้ีใจความส าคญัมกัจะอยู่ท่ีตน้ย่อหน้า  หรือไม่ก็ทา้ยย่อหน้า  
และน าใจความส าคญัของเร่ืองมาเรียบเรียง เพื่อใหไ้ดเ้น้ือความท่ีสั้น และเน้ือหาครบถว้น 

 จากความคิดเห็นข้างต้น  สรุปได้ว่าวิธีในการอ่านจบัใจความควรเร่ิมต้นจากการ
พิจารณาช่ือเร่ือง  เพราะช่ือเร่ืองจะช่วยช้ีใหเ้ห็นใจความส าคญั  แลว้มุ่งไปท่ีการหาใจความส าคญัใน
แต่ละย่อหน้า  น าประเด็นส าคญัในแต่ละย่อหน้ามารวมกนั  และเรียบเรียงใหม่ดว้ยส านวนภาษา
ของตนเองทบทวนวา่ใจความส าคญัท่ีเรียบเรียงไวถู้กตอ้งกบัเร่ืองเดิมหรือไม่ เม่ืออ่านจบแลว้ตอบ
ค าถามใหไ้ดว้า่  เร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ืองอะไร ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  และอยา่งไร 

 

กำรจัดเรียนรู้ทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 
 

ควำมเป็นมำของกำรสอนอ่ำนแบบ MIA  
 เมอร์ด็อค (Murdoch, 1986: 9-15)  เป็นอาจารยส์อนภาษาท่ีมหาวิทยาลยัคูเวต (Kuwait 
University)  ประสบปัญหาในการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ี 2 เน่ืองจากการสอนไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร  สาเหตุเกิดจากโอกาสท่ีนกัเรียนจะใชภ้าษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัมีนอ้ยมาก  
จึงได้คิดหาวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษข้ึน  โดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร์ (Psycholinguistic)          
ซ่ึงเป็นจิตวิทยาในการคิดและการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร ช่ือวา่ A More Integrated  
Approach  ซ่ึงยดึหลกัฝึกหรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชท้กัษะต่าง ๆ คือ ฟัง พูด  อ่าน  
และเขียน ควบคู่กนัไปตลอดเวลา เพราะมีความเห็นวา่การสอนของครูเท่าท่ีผา่นมาส่วนใหญ่จะแยก
ทกัษะแต่ละทกัษะออกจากกนัโดยเด็ดขาด เช่น ทกัษะอ่าน มกัจะจดัแยกออกทกัษะอ่ืน ๆ โดยส้ินเชิง  
เม่ือใดท่ีครูผูส้อนตอ้งการสอนการอ่านให้กบันกัเรียนก็จะไม่ให้ความสนใจทกัษะอ่ืน ๆ จะมุ่งให้
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นกัเรียนฝึกอ่านเท่านั้น  ซ่ึง เมอร์ด็อคคิดว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง  เพราะการสอนแต่ละคร้ัง
ควรมีทกัษะทั้ง 4 ประกอบกนัไป แต่จะเนน้ทกัษะใดทกัษะหน่ึงเป็นพิเศษ ส่วนทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้
เป็นจุดเน้นก็ไดรั้บการพฒันาไปพร้อมกนั  นอกจากนั้น เมอร์ด็อคยงัมีความเห็นว่า การสอนอ่าน
แลว้ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบหรือแบบถูก-ผิดนั้นไม่ใช่การฝึกอ่านท่ีดี  นกัเรียนจะ
ไม่พฒันาทกัษะอ่ืนเลย และบางคร้ังอาจจะท าให้นกัเรียนเกิดการสับสนมากข้ึน แบบฝึกหดัท่ีดีท่ีสุด
ควรจะเป็นแบบฝึกหัดท่ีต้องคิดและเขียนออกมาเป็นค าพูดของตน เป็นการฝึกทกัษะกระบวน     
การคิดและฝึกทกัษะการเขียนไปในตวั  การใชแ้บบฝึกหดัแบบน้ีถือวา่เป็นการสอนเพื่อการส่ือสาร
ท่ีดีมากอยา่งหน่ึงดว้ย  และเป็นท่ีมาของวธีิสอนอ่านแบบ MIA 
 วิธีสอนอ่านแบบ MIA (A More Integrated Approach)  เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้
กระบวนการคิดทุกขั้นตอน  โดยมุ่งเน้นให้นกัเรียนคิดเป็น  โดยเฉพาะกระบวนการคิดท่ีเก่ียวกบั
การแกปั้ญหากิจกรรมการเรียนการสอนจะเร่ิมดว้ย  วธีิการตั้งค  าถามประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
จะอ่านให้นกัเรียนตอบ  แลว้ให้ร่วมกนัอภิปรายโดยการน าประสบการณ์เดิมของตนมาผสมผสาน
กบัประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับแลว้แกปั้ญหาท่ีก าลงัประสบอยู่  ซ่ึงเป็นการกระตุน้นักเรียนให้คิด
แกปั้ญหานัน่เอง  นอกจากน้ีกิจกรรมการสอนอ่านแบบ MIA  ท าให้นกัเรียนพฒันาความสามารถ
ด้านการคิด  โดยมีขั้นตอนหน่ึงท่ีก าหนดให้นักเรียนท าความเข้าใจค าศัพท์  (Understanding 
Vocabulary) นกัเรียนจะตอ้งใช้ความคิดในดา้นความรู้ความจ า (Knowledge) คือ ความสามารถใน
การระลึกถึงรายละเอียดเร่ืองราวประสบการณ์ทั้งมวล ตลอดจนความสามารถจ าความรู้เก่ียวกบั
ค าศพัทด์า้นความหมาย  ความหมายแฝงของค าศพัทแ์ละสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น ค ายาก  ศพัทเ์ทคนิค  
เป็นตน้   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ แฮร์ริส และซิเพย ์(Harris and Sipay, 1990: 294) ท่ีว่า  
ค  าศพัท์มีผลต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาความคิดของผูอ่้าน  ส่วนกิจกรรมท่ี
อ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text) โดยวิธีสอนอ่านแบบ MIA นั้น  สอดคลอ้งกบัความคิดดา้นการ
วิเคราะห์ คือ  ความสามารถในการแยกแยะขอ้มูลหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งออกมาเป็นส่วนย่อย ๆ  
ซ่ึงอาจเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของเร่ืองราวท่ีก าหนดไวเ้ช่น  วิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างค านามกบัค าสรรพนามในเน้ือเร่ือง  การเช่ือมโยงข้อมูล  การประเมินผลแก้ไข จะเป็น
กิจกรรมท่ีเน้นความคิดด้านความเขา้ใจซ่ึงหมายถึงความสามารถในการดดัแปลง  ปรับปรุงหรือ
เสริมแต่งความรู้เดิมให้มีลกัษณะใหม่เป็นการขยายความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ตามกระบวนการ
ของความเขา้ใจ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ เมอร์ด็อค (Murdoch)  มีล าดับ
ขั้นตอน 7 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนนักเรียนจะได้ฝึกทกัษะต่าง ๆ ทั้งทกัษะการฟัง การตอบ
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ค าถาม  การอ่าน  การคิด  และการเขียน  ครูเป็นแต่เพียงผูแ้นะน าเท่านั้น นอกจากนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท าไดท้ั้งกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 
 

ขั้นตอนกำรสอนอ่ำนแบบ MIA 
   การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนอ่านแบบ MIA  เป็นวิธีการท่ี เมอร์ด็อค (Murdoch, 1986: 
9-15)  อาจารยส์อนภาษาองักฤษแห่งมหาวิทยาลยัคูเวต  คิดวิธีสอนอ่านภาษาองักฤษ  โดยยึดหลกั   
จิตภาษาศาสตร์ มาใชใ้นการสอนเพื่อการส่ือสาร  โดยใชช่ื้อวา่ A more Integrated  Approach หรือ 
MIA เป็นการเนน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชท้กัษะต่าง ๆ  คือ ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  
ควบคู่กนัไป  เมอร์ด็อคได้ให้แนวทางในการสอนดงัน้ี  1) ขั้นถามค าถามน าก่อนอ่าน (Priming  
Questions) เป็นขั้นตอนท่ีครูผู ้สอนจะตั้ งค  าถาม  หรือข้อความเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้  และก่อให้เกิดการอภิปรายร่วมกนัระหว่างครูกบันกัเรียน  ก่อนท่ีจะอ่าน
เร่ืองนั้น  เท่ากบัว่าเป็นการโน้มน้าวให้นกัเรียนสนใจเร่ืองท่ีจะอ่านในโอกาสต่อไป  การอภิปราย
ร่วมกนัเป็นกระบวนการคาดคะเนล่วงหน้าวา่เร่ืองท่ีจะอ่านนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  พอถึงเวลา
อ่านจริง ๆ ทุกคนก็พยายามจะคน้หาค าตอบวา่ตามท่ีพวกตนคิดค าตอบไวล่้วงหนา้นั้น  ตรงกบัเร่ือง
ท่ีจะอ่านหรือไม่  การอ่านจึงเป็นการกระตุน้เร้าใจผูเ้รียนให้หาค าตอบ  2) ขั้นท าความเขา้ใจค าศพัท ์
(Understanding Vocabulary) ขั้นตอนน้ีมีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการให้นักเรียนเกิดความมัน่ใจว่า
ค าศพัท์บางค าท่ีเป็นตวับ่งช้ีความหมาย (Key Words) นั้น  นักเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งหรือยงั   
โดยครูจะเป็นผูเ้ลือกค าศพัทเ์หล่านั้น  ข้ึนมาเอง  ค  าบางค านกัเรียนอาจะรู้ความหมายแลว้  หรือค า
บางค าหากมีความหมายหลายอย่าง  ครูอาจจะเขียนความหมายของค าศัพท์ค  านั้ น  ให้อยู่ใน
สถานการณ์ท่ีพบ  3) ขั้นอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text)  ครูแจกบทอ่าน (The Text)  ให้นกัเรียน
อ่านตามเวลาท่ีก าหนดให้  ซ่ึงในเน้ือหานั้นจะแตกต่างกบัเน้ือหาปกติ คือ จะมีค าถามยอ่ยแทรกอยู่
ในเน้ือหา  เพื่อนกัเรียนวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งค านามกบัค าสรรพนามในเน้ือเร่ือง  เป็นการ
กระตุน้และส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านท่ีดียิ่งข้ึน การวิเคราะห์เน้ือหาจะท าให้นกัเรียนสามารถ
อ่านเร่ืองไดเ้ขา้ใจข้ึนแลว้  ยงัช่วยใหน้กัเรียนตอ้งใชค้วามคิดตลอดเวลา  และตอ้งพยายามเขา้ใจเร่ือง
โดยตลอดดว้ย  4)  ขั้นท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง  (Understanding the Text)  เป็นขั้นท่ีจะใชท้ดสอบ
ความเขา้ใจผูเ้รียนได้ดี คือ การให้นกัเรียนเติมขอ้ความจากประโยคปลายเปิดท่ีครูก าหนดให้โดย
นกัเรียนเขียนเติมประโยคเหล่านั้น  ให้เป็นประโยคขอ้ความท่ีสมบูรณ์ตามเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน  และ   
การให้นักเรียนเติมข้อความนั้น  ตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบว่า นักเรียนจะไม่สามารถไปลอก
ประโยคจากเน้ือเร่ืองมาตอบได ้ แต่หากครูคิดวา่ความสามารถของนกัเรียนไม่สามารถท่ีจะใชภ้าษา
และส านวนของตวัเองได ้ อาจจะแกไ้ขโดยวิธีเลือกประโยคท่ีเป็นใจความส าคญัของเร่ือง (Main 
Idea) มาเป็นประโยคท่ีให้นักเรียนเติมใจความสมบูรณ์แทน  5) ขั้นถ่ายโอนขอ้มูล (Transferring  
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Information) เป็นขั้นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนน าความรู้ หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาเสนอใหม่ใน
รูปแบบอ่ืน  เช่น  น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีได้จากการอ่านมาเสนอใหม่  ในรูปแบบตารางแผนภูมิ  
กราฟ  หรือแผนท่ี  อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความเหมาะสมของขอ้มูล  หากนกัเรียนท าไดก้็ยอ่มแสดง
ว่านักเรียนจบัประเด็นส าคญั ๆ  กิจกรรมอย่างน้ีไม่ใช่แบบฝึกหัดทั่วไปแต่เป็นการกระตุ้นให้
นกัเรียนหาทางแกไ้ขปัญหา  6) ขั้นท าแบบฝึกหัดต่อช้ินส่วนประโยค  และเรียงโครงสร้างอนุเฉท  
(Doing Jigsaw Exercise and Paragraph Structure) ในขั้นน้ีครูให้ประโยคมาจ านวนหน่ึง  แลว้ให้
นกัเรียนเรียบเรียงอนุเฉท  ซ่ึงนั้นคือกิจกรรมการต่อช้ินส่วน  เป็นการฝึกการพูดและคิด  วิธีการคือ
ครูเตรียมช้ินส่วนของประโยคมาให้จ  านวนหน่ึง  แลว้ให้แต่ละกลุ่มพยายามต่อช้ินส่วนต่างๆ  ของ
ประโยคเหล่านั้นให้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์  และเรียงประโยคเหล่านั้นตามล าดบัท่ีถูกตอ้งด้วย
กิจกรรมการต่อช้ินส่วนน้ี  อาจจะให้ท าเป็นกลุ่ม  หรือท าเป็นรายบุคคลก็ได ้ ประโยคท่ีให้ตอ้งเป็น
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  กิจกรรมนั้นก็เพื่อต่อประโยคให้ถูกตอ้ง  อนัจะ
น าไปสู่การแกปั้ญหา  หรือรู้เร่ืองท่ีเกิดข้ึน  การน าขอ้มูลของแต่ละคนมาต่อกนัตอ้งพูดและถามกนั  
แลว้พิจารณาเลือกขอ้มูลมาต่อกนัให้เป็นเร่ืองราวท่ีถูกตอ้ง และ 7)  ขั้นประเมินผลและการแกไ้ข 
(Evaluation and Correction) การประเมินผลการเรียนนั้น  ส่วนใหญ่ก็ท ากนัอยู่เกือบทุกขั้นตอน   
แต่ในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลงานส่วนร่วมอีกคร้ังหน่ึง  และให้การแก้ไขเก่ียวกบัเร่ืองของ
ภาษาเพื่อให้เป็นบรรทดัฐานท่ีดีแก่นกัเรียนต่อไป  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมเกียรติ กินจ าปา 
(2545: 9)  ไดว้ิจยัเร่ืองการศึกษาความเขา้ใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และความสนใจ
ในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบบูรณาการของ
เมอร์ด็อค  ซ่ึงก าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี  1) ขั้นตั้งค  าถามน าก่อนการอ่าน  ครูกระตุน้
ผูเ้รียน โดยตั้งค  าถามเก่ียวกับเน้ือเร่ือง หลงัจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น  
ค าถามหรือหวัเร่ืองนั้น ๆ  เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน  2) ขั้นรู้จกั
ค าศัพท์ ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันค้นหาความหมายของค าศัพท์ในบัตรงาน ค าศัพท์จาก
พจนานุกรมดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 3) ขั้นให้เน้ือเร่ือง  ครูแจกเน้ือเร่ืองซ่ึงประกอบดว้ยค าถามยอ่ย ๆ  
แทรกเขา้ไปในเน้ือหาเพื่อฝึกให้ผูเ้รียนคิดและวิเคราะห์เน้ือหา  สมาชิกทุกคนในกลุ่มพยายาม
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองไปดว้ยกนัตลอด  ครูท าหน้าท่ีผูช่้วยอ านวยความ
สะดวกใหค้  าแนะน าในบางคร้ังในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา  4) ขั้นท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง  ครูผูส้อน
จะแจกแบบฝึกหัดวดัความเขา้ใจในการอ่านซ่ึงเป็นแบบฝึกหัดประเภทเติมขอ้ความให้สมบูรณ์  
โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันท า  5) ขั้นถ่ายโอนข้อมูล  ครูผูส้อนจะแจกแบบฝึกหัดใหม่ซ่ึงเป็น
แบบฝึกหัดในรูปตาราง  แผนภูมิ  กราฟ  หรืออย่างใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง  
ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มตอ้งพยายามน าขอ้มูลท่ีอ่านจากเน้ือเร่ืองมาเติมแบบฝึกหดันั้นให้สมบูรณ์  6) ขั้น
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ท าแบบฝึกหัดต่อช้ินส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มต้องช่วยกัน          
ต่อช้ินส่วนประโยคเหล่านั้นให้อยูใ่นรูปของอนุเฉทท่ีถูกตอ้งให้ไดใ้จความสมบูรณ์ต่อเน่ือง  และ  
7) ขั้นเฉลยและแกไ้ข  แบบฝึกหัดประกอบการอ่าน  การประเมินผลการเรียนนั้นส่วนใหญ่ท ากนั 
อยูใ่นทุกขั้นตอน  แต่ในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลงานส่วนรวมอีกคร้ังหน่ึง  และให้การแกไ้ข
เก่ียวกบัเร่ืองของภาษาเพื่อใหเ้ป็นบรรทดัฐานท่ีดีแก่เด็กต่อไป 

 นอกจากน้ี  เสาวนีย ์ธนะสาร (2553: 5)  ไดก้  าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
สอนอ่านแบบ MIA ตามล าดบัขั้นต่อไปน้ี    ขั้นท่ี 1 ตั้งค  าถามน าก่อนอ่าน  (Priming Questions) คือ
ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตั้งค  าถาม  หรือขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านแลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจท่ีจะอ่าน   ขั้นท่ี 2 ท าความคุ้นเคย/ความเข้าใจค าศัพท ์
(Understanding Vocabulary) คือ  ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจดักิจกรรม   แบ่งกลุ่มหาค าศพัท์ท่ีปรากฏ     
อยู่ในเร่ืองกับนักเรียนให้นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรม  หรือเล่นเกม           
วาดภาพประกอบค า  เป็นตน้  เพื่อให้นักเรียนมีความเขา้ใจในการอ่านเน้ือเร่ืองมากข้ึน   ขั้นท่ี 3   
การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text)   คือ  ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองท่ีก าหนดแล้ว
วเิคราะห์เน้ือเร่ืองหรือตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพื่อเป็นการกระตุน้และส่งเสริมความเขา้ใจใน
การอ่าน ขั้นท่ี 4  ท าความเขา้ใจในเน้ือเร่ือง  (Understanding the Text)  คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียน
ท าแบบฝึกหดัแบบปลายเปิด  โดยให้นกัเรียนตอบค าถามหรือเติมขอ้ความให้สมบูรณ์โดยใชภ้าษา
ของตนเอง  เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน  ขั้นท่ี 5 ขั้นเช่ือมโยงข้อมูล 
(Transferring  Information)  คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่านมาเขียนใหม่
ในรูปแบบอ่ืน  เช่น  ตาราง  แผนภูมิ  เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านของนกัเรียน  ขั้นท่ี 6 ขั้น
ท าแบบฝึกหดั ต่อช้ินส่วนประโยค  และเรียงโครงสร้างอนุเฉท  (Jigsaw  Exercise  and  Paragraph 
Structure)  คือ  ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนช่วยกนัท ากิจกรรมการต่อช้ินส่วนของประโยคให้ถูกตอ้ง  
เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัคิดและแกปั้ญหาเองได ้ และขั้นท่ี 7 ประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation and 
Correction)  คือ ขั้นท่ีประเมินผลการอ่านของนกัเรียน  โดยการเล่นเกม  แสดงบทบาทสมมติ  ร้อง
เพลง  การสังเกตหรือตรวจสอบและแก้ไขใบงานในแบบฝึกหัดประกอบการอาน  และแก้ไข
เก่ียวกบัเร่ืองของภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้ไดดี้ในขั้นต่อไป 

 จากขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนอ่านแบบ MIA ดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงได้
สังเคราะห์และก าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA  
ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 การถามน าก่อนการอ่าน (Priming Questions) คือ ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตั้งค าถาม  
หรือสนทนาอภิปรายซกัถาม คาดเดาเร่ืองจากภาพ  ให้นกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อกระตุน้
ให้นกัเรียนสนใจเร่ืองท่ีจะอ่าน    ขั้นท่ี 2 การท าความเขา้ใจค าศพัท ์(Understanding Vocabulary) 
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ครูเลือกค าศัพท์จากเน้ือเร่ืองอธิบายความหมาย ยกตวัอย่างประโยคท่ีเก่ียวข้องกับค าศพัท์ให้
นักเรียนหาความหมายของค าศพัท์จากพจนานุกรม เพื่อให้นักเรียนมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะอ่าน     
มากข้ึน  ขั้นท่ี 3 การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text) คือ  ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนอ่านเร่ืองแลว้
ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง ซ่ึงปรากฏอยูใ่นแต่ละยอ่หนา้เพื่อให้นกัเรียนคน้หาค าตอบซ่ึงเป็นใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  ขั้นท่ี 4 ท  าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง (Understanding the Text) ท าแบบฝึกหดัเติม
ค าให้ประโยคสมบูรณ์ ตอบค าถามจากประโยคปลายเปิด  โดยให้นักเรียนตอบค าถามหรือเติม
ขอ้ความใหส้มบูรณ์ตามเน้ือเร่ืองโดยใชภ้าษาของตนเอง  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของ
นกัเรียน ขั้นท่ี 5 ขั้นถ่ายโอนขอ้มูล (Transferring Information)  คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นกัเรียนน าเร่ือง
ท่ีอ่านมาเขียนตามความเขา้ใจในรูปแบบของการสร้างแผนผงัความคิด หรือแผนภาพโครงเร่ือง  
เพื่อเป็นการสรุปความคิดรวบยอดของนกัเรียน  ขั้นท่ี 6 ขั้นท าแบบฝึกหดัต่อช้ินส่วนประโยค  และ
เรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw  Exercise  and  Paragraph Structure) เรียงประโยคให้เป็นยอ่หนา้  
เล่นเกมต่อจ๊ิกซอวป์ระโยค เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านอีกคร้ังหน่ึง  และขั้นท่ี 7 
การประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation and Correction)  สนทนาและสรุปใจความส าคญัจาก
เร่ืองท่ีอ่านโดยให้นกัเรียนทุกคนเขียนสรุปใจความลงในใบงานเพื่อประเมินผลว่านกัเรียนมีความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านหรือไม่ จากนั้นจึงตรวจผลงานและปรับปรุงแกไ้ข 

 

งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งำนวจัิยในประเทศ 
 รจนา ชาญวชิิต (2547: 46) วจิยัเร่ือง การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธีแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) วตัถุประสงค ์   
ของการวิจยัเพื่อศึกษาผลการใช้วิธีสอนอ่านโดยใช้วิธีแบบบูรณการของเมอร์ด็อค (MIA) ในการ
พฒันาความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตวัอย่าง   
ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 53 คน โรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎ์ิ  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการสอน  
แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง แบบประเมิน
ตนเองดา้นการอ่านภาษาองักฤษ  และแบบสังเกตพฤติกรรมดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า การสอนอ่านโดยใช้วิธีแบบบูรณการของเมอร์ด็อค (MIA) ท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในดา้นการอ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลองเพิ่มข้ึน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.10  การใชว้ธีิสอนอ่านแบบบูรณการของเมอร์ด็อค (MIA)  ท าให้นกัเรียนมีพฒันาการในดา้นการมี
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ความรับผดิชอบ ช่วยเหลือกลุ่มท างานจนประสบความส าเร็จหาความหมายของค าศพัทท่ี์ก าหนดให้
จากพจนานุกรมได ้และปฏิบติักิจกรรมไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดมากท่ีสุด 

 นรินทร์ โพธิ (2549: 82) วจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านและความสนใจใน  
การเรียนวิชาภาษาองักฤษ  โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กบัวิธีสอนแบบปกติ  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้น
การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนว่าแตกต่างกนัอย่างไร  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติก่อนและหลงัเรียนวา่แตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค กบัวิธีสอน
แบบปกติว่าแตกต่างกนัอยา่งไร  และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียน
ด้วยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคอยู่ในระดับใด  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นส าโรง (คุรุประชาสามคัคี) อ าเภอส าโรง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  จงัหวดัอุบลราชธานี  จ  านวน 80 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง
ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอบแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้
วิธีสอนแบบปกติ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม            
วดัความสนใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษ  
ในแต่ละเร่ืองของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  ก่อนและหลงัเรียน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ             
มีผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านในแต่ละเร่ืองก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยรวมพบว่าคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการอ่านหลงัการเรียน จะแตกต่างจาก  
ก่อนการเรียนทั้ง 2 วิธี  ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ
บูรณาการของเมอร์ด็อคกับวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01      
และระดบัความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอบแบบบูรณาการ
ของเมอร์ด็อค (MIA) โดยภาพรวมมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษอยู่ในระดับมาก     
ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ โดยภาพรวมมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 สุนารี เธียรธารณา (2549: 30)  วจิยัเร่ือง การพฒันาความสนใจในการอ่านของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวิธี MIA วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาความสามารถ            
ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวิธี MIA           
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียน             
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ชยัสิทธาวาส “พฒัน์ สายบ ารุง”  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี  จ  านวน 24 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการทดลอง คือ แผนการสอนจ านวน 8 แผน แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน  ผลการวิจยั
พบว่า   นักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านโดยวิธี  MIA  มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ             
หลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 รอสนี บูชามนั (2552: 64) วิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาองักฤษดว้ยวธีิสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
วตัถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ         
ของนักเรียนก่อนและหลังใช้วิ ธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)  
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2551  จ  านวน 48 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ โดยใชข้ั้นตอนของ
วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) จ  านวน 5 แผน แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน จ านวน 2 ชุด แบบทดสอบความสามารถในการเขียน   
แบบอตันยั จ านวน 3 ตอน  และแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนอ่านแบบ
บูรณาการของ เมอร์ดอกซ์ (MIA)  ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บ การสอนดว้ยวิธีสอนอ่านแบบ
บูรณาการของ เมอร์ด็อค (MIA) มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
หลงัสอนสูงกวา่ก่อนสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถ
ในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนหลงัการใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณา
การของเมอร์ด็อค (MIA) มีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก 

 เสาวนีย ์ธนะสาร (2553: 79)  วจิยัเร่ือง  การศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความ
และความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ดา้นการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  โดยมีวตัถุประสงค์
ของการวิจยัเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของ              
เมอร์ด็อค ว่าอยู่ในระดับใด  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจบัใจความของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน  หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอน
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แบบบูรณาการของเมอร์ด็อคเป็นอย่างไร และเพื่อศึกษาความสนใจในการอ่านภาษาไทยของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านหลงัการสอนอ่านตามแนว   
การสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคว่าอยู่ในระดบัใด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบา้น
ทรัพยส์มบูรณ์  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ านวน 6 คน เลือกมาโดยวิธี
เจาะจง   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการสอนอ่านจบัใจความตามแนวการสอน
แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  แบบทดสอบวดัความสามารถอ่านจบัใจความ  และแบบสอบถาม    
วดัความสนใจในการอ่านภาษาไทย  ผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านหลงัการสอนอ่านตามแนวการสอน
แบบบูรณาการของเมอร์ด็อคอยู่ในระดับดี   ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน  หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบ
บูรณาการของเมอร์ด็อคสูงข้ึน  ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านหลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์
ด็อคอยูใ่นระดบัมาก 
 นราธิป เอกสินธ์ุ (2557: 464) วิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาองักฤษโดยใชส้าระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามแนว
การสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านและเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัใชว้ิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  
(MIA) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัการใชว้ิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของ   
เมอร์ด็อค (MIA)  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 
จ านวน 48 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ  
โดยใชข้ั้นตอนของวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) จ  านวน 5 แผน  แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน จ านวน 2 ชุด  แบบทดสอบ
ความสามารถในการเขียนแบบอตันยั จ านวน 3 ตอน  และแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อวธีิสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
ดว้ยวธีิสอนอ่านแบบบูรณาการ 
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งำนวจัิยต่ำงประเทศ 
 รายงานวิจยัต่างประเทศไม่พบวิจยัสนบัสนุนวิธีการสอนอ่านแบบ MIA  แต่มีงานวิจยั

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการสอนอ่านโดยวิธี MIA  คือ  เน้นท่ีผูเ้รียนเป็นส าคัญ ใช้ความสามารถ
หลายดา้นดว้ยกนั เพื่อแกปั้ญหาและเป็นกระบวนการคิดทางภาษา ไดแ้ก่  

 เพอร์คินส์ (Perkins, 1982: Abstract) ไดศึ้กษาเร่ืองทกัษะการแปลความ  ตีความ  และ
ความรู้เก่ียวกบัศพัท์เพื่อการอ่านจบัใจความ  กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนระดบั 4 จ านวน 91 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชมี้แบบทดสอบค าศพัทเ์พื่อการอ่านจบัใจความ ผลการวิจยัพบวา่ การเขา้ใจความหมาย
ของค าศพัทท์  าใหส้ามารถอ่านจบัใจความไดดี้ข้ึน 

 จอห์นสัน (Johnsan, 1988: Abstract) ไดศึ้กษาเร่ืองผลของการใชแ้ผนผงัสรุปโยงเร่ือง
เป็นแบบฝึกชนิดเติมเพื่อฝึกการอ่านจบัใจความของนกัเรียนเกรด 4 ผลการวิจยัพบวา่  ความเขา้ใจ
ในการอ่านของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการท าแผนผงัสรุปโยงเร่ืองดว้ยตนเองแตกต่างจากกลุ่มท่ีเรียน
ดว้ยการตอบค าถามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 เดลานี (Delaney, 1990: 111-A) ไดศึ้กษาเร่ืองผลของยุทธวิธีในการฝึกอ่านเพื่อความ
เขา้ใจกบันกัเรียนระดบั 4 และระดบั 5 โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  กลุ่มท่ี 1 มีนกัเรียน     
32 คน โดยฝึกให้นกัเรียนจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านแลว้ท าการจดบนัทึกเอาไว ้  กลุ่มท่ี 2       
มีนกัเรียน 33 คน  โดยฝึกให้นกัเรียนอ่าน เน้ือเร่ืองแลว้ขีดเส้นใตป้ระเด็นส าคญัเอาไว ้ แลว้ท าการ
จดบนัทึกส่ิงส าคญัเหล่านั้น  และกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงเป็น กลุ่มควบคุม จ านวน 32 คน โดยใชว้ิธีสอนแบบ
ปกติ  ผลการทดลองพบวา่ คะแนนความเขา้ใจโดยเฉล่ียของกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม สูงกวา่คะแนน
เฉล่ียของกลุ่มควบคุมอยา่งเห็นไดช้ดั 

 เดวิดสัน (Davidson, 1991: Abstract) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างค าถามของ
ครูกบัค าตอบของนกัเรียนในขณะท่ีมีกิจกรรมการอ่านแบบธรรมดาและแบบให้ใชค้วามคิดขณะท่ี
อ่านพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนการอ่านโดยถูกฝึกอยูเ่สมอนั้น  มีแนวโนม้ท่ีจะตอบค าถามไปในแนวคิด
เชิงวิจารณ์และพอใจท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา  ส่วนท่ีเรียนการอ่านแบบธรรมดา       
ไม่ค่อยไดใ้ชค้วามคิดลึกซ้ึงนกั  มีแนวโนม้ท่ีจะตอบค าถามแบบไม่มีความคิดเชิงวิจารณ์และไม่ค่อย
แสดงความคิดเห็นของตนออกมา 

 การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความและวิธีการสอนอ่านแบบ MIA ท่ีมี
ผูส้นใจน าวิธีการสอนอ่านแบบ MIA ไปทดลองกบัผูเ้รียนแลว้พบวา่หลงัการสอนดว้ยวิธีสอนอ่าน
แบบ MIA แลว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน   และระดบัผลการเรียนโดยมากอยูใ่น
ระดบัดี รวมถึงความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนอ่านแบบ MIA อยู่ในระดบัมาก วิธีสอน
อ่านแบบ MIA  จึงน่าจะเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะน ามาจดักิจกรรมการสอนอ่านจบัใจความส าหรับ
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นกัเรียนชั้นประถมศึกษาในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได ้  เพราะมีขั้นตอนในการอ่านท่ีชดัเจน  และ
แต่ละขั้นตอนนั้นจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านมากข้ึนตามล าดับ โดยเฉพาะการตอบ
ค าถามท่ีแทรกอยูใ่นแต่ละยอ่หนา้นั้นจะสามารถช่วยให้นกัเรียนคน้หาค าตอบซ่ึงเป็นใจความส าคญัได ้ 
และส่งผลให้นกัเรียนสามารถน าไปสรุปเร่ืองราวท่ีอ่านในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อช่วยพฒันาความสามารถ
ดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการสอนอ่านแบบ MIA เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  
Research) แบบกลุ่มเดียว  วดัผลก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง One Group  Pretest-Posttest  
Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2547: 144)   
 

วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 

 มีขั้นตอนวธีิด าเนินการวจิยัตามล าดบัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นเตรียมการวิจยั 
 ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นสร้างเคร่ืองมือ 
 ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นด าเนินการทดลอง 
 ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1  ขั้นเตรียมกำรวจัิย 
 กำรศึกษำข้อมูลพืน้ฐำนในกำรวจัิย  ไดแ้ก่ 

 1.  ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย  

 2.  ศึกษาเอกสารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยโสธร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 3.  ศึกษาเอกสาร  ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ 
 4.  ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนอ่านดว้ยวธีิสอนแบบ MIA 
 5.  ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้    

การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ  และการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4      
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลยโสธร  ส านกังานเขตพื้นท่ี
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การศึกษายโสธร เขต 1  จ านวน 6 ห้องเรียน  มีนกัเรียนทั้งหมด 230  คน ซ่ึงโรงเรียนจดันกัเรียน  
แต่ละหอ้งในลกัษณะคละความสามารถ 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/6 จ านวน 30 คน ท่ีก าลงัศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลยโสธร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ไดม้าโดยวธีิสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  ดว้ยการจบัสลาก   
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 ตัวแปร   
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 1.  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA 
 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการอ่านจบัใจความ  และ 2) ความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA 
 ระยะเวลำ   

 ผูว้จิยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลาการทดลอง  จ านวน 
2 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4  ชัว่โมง จ านวน 8 ชัว่โมง  และรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและทดสอบ 
หลงัเรียนอีก 2 ชัว่โมง  รวมทั้งหมด 10 ชัว่โมง 
 

ขั้นตอนที ่2  ขั้นสร้ำงเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA จ  านวน   
4 แผน                    
 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA 
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จ านวน  30 ขอ้ 
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนอ่าน
แบบ MIA 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA จ านวน 4 
แผน  แผนละ  2  ชัว่โมง  ใช้เวลาสอน 8 ชัว่โมง  มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรวม 2  
ชัว่โมง  มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ  ดงัน้ี 
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  1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระ
ภาษาไทย  สาระท่ี 1 การอ่าน  รวมถึงเอกสารประกอบการใช้หลกัสูตรเพื่อศึกษาเก่ียวกบัสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้  ค  าอธิบายรายวิชา และขอบเขตเน้ือหา และศึกษา
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยโสธร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
กลุ่มสาระภาษาไทย   
  1.2  ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอ่าน         
จบัใจความ และวธีิสอนอ่านแบบ MIA 
  1.3  ศึกษาและคดัเลือกบทอ่านให้ตรงกบัตวัช้ีวดัของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คือ 
เร่ืองสั้น ๆ นิทานชาดก  และบทความ   จากนั้นก าหนดสาระการเรียนรู้และระยะเวลาในการทดลอง 
ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  การก าหนดสาระการเรียนรู้และระยะเวลาในการทดลอง 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เวลา 

(ชัว่โมง) 
1 ความหมายและขั้นตอนของ 

การอ่านจบัใจความ  
หลกัการอ่านจบัใจความ 
จากเร่ืองสั้น ๆ นิทานชาดก  
บทความ  และวิธีสอนอ่าน 
แบบ MIA 

สามารถเขา้ใจความหมายของการอ่านจบัใจความ  
และเขา้ใจขั้นตอนการอ่านจบัใจความ ดว้ยวิธีสอน 
อ่านแบบ MIA 

2 

2 การอ่านจบัใจความจาก 
เร่ืองสั้น ๆ 

สามารถเขา้ใจความหมายและแปลความหมายของ
เร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองและสรุป
ประเดน็ส าคญัได ้หาประโยคใจความส าคญั 
เรียงล าดบัเหตุการณ์ สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 

2 

3 การอ่านจบัใจความจาก 
นิทานชาดก 

สามารถเขา้ใจความหมายและแปลความหมายของ
เร่ืองท่ีอ่าน เขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองและสรุป
ประเดน็ส าคญัได ้หาประโยคใจความส าคญั 
เรียงล าดบัเหตุการณ์ สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

2 

4 การอ่านจบัใจความจาก 
บทความ 

สามารถเขา้ใจความหมายและแปลความหมายของ
เร่ืองท่ีอ่าน  เขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองและสรุป
ประเดน็ส าคญัได ้หาประโยคใจความส าคญั 
เรียงล าดบัเหตุการณ์ สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

2 

รวม 8 
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  1.4  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA
จ านวน 4 แผน ทุกแผนมีขั้นตอน ดงัน้ี   

 ขั้นท่ี 1  ค าถามน าก่อนการอ่าน (Priming  Questions) สนทนาอภิปรายซกัถาม 
คาดเดาเร่ืองจากภาพ 

 ขั้นท่ี 2  การท าความเขา้ใจค าศพัท ์(Understanding Vocabulary) ครูเลือกค าศพัท์
จากเน้ือเร่ืองอธิบายความหมาย ยกตวัอยา่งประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าศพัท ์

              ขั้นกิจกรรมการอ่านจบัใจความ  
      ขั้นท่ี 3  การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text)  อ่านเร่ืองแลว้ตอบค าถามจาก   

เน้ือเร่ือง 
   ขั้นท่ี 4  ท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง (Understanding the Text) ท าแบบฝึกหดัเติมค า

ใหป้ระโยคสมบูรณ์ ตอบค าถามจากประโยคปลายเปิด  
 ขั้นท่ี 5  ขั้นถ่ายโอนขอ้มูล  (Transferring information) สร้างแผนผงัความคิด 

แผนภูมิ       
   ขั้นท่ี 6 ขั้นท าแบบฝึกหัดต่อช้ินส่วนประโยค  และเรียงโครงสร้างอนุเฉท 

(Jigsaw Exercise and Paragraph Structure) เรียงประโยคใหเ้ป็นยอ่หนา้  เล่นเกมต่อจ๊ิกซอวป์ระโยค 
   ขั้นการวดัและประเมินผล 

   ขั้นท่ี 7 การประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation and Correction)   สนทนา
และสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน ตรวจผลงานปรับปรุงแกไ้ข 
  1.5  น าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความสอดคลอ้งของเน้ือหา  กิจกรรม
และการวดัประเมินผลใหข้อ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ข 
  1.6  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA
ท่ีแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 
ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย  จ านวน  2 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
แผนการสอนในด้านเวลา  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียน  การสอน ส่ือ การวดัผลประเมินผล แล้ว
วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  Item Objective  Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงัน้ี 
    +1 หมายถึง  แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
      0   หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
    -1  หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
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      IOC = 
N

R  

    IOC  หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 
      R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      R หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N หมายถึง  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์
ท่ียอมรับได ้ ซ่ึงพบวา่ไดค้่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เท่ากบั 1.00 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ง) 
  1.7  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ 
MIAตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  ในเร่ืองการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบั
สาระการเรียนรู้  และการก าหนดเคร่ืองมือ       ในการวดัประเมินผลผูเ้ช่ียวชาญแนะน าให้ใช้แบบ
ประเมินในการท ากิจกรรมกลุ่มเช่นเดียวกบัแบบประเมินการเขียนสรุปใจความ 
  1.8  น าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA 
ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั    
 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA 
เป็นขอ้สอบปรนยัชนิด เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ทั้งหมด 30 ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้และ
หลงัการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัด าเนินการสร้าง ดงัน้ี 
  2.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 1 การอ่าน  มาตรฐานท่ี 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน และศึกษา
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยโสธร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
กลุ่มสาระภาษาไทย   
  2.2  ศึกษาทฤษฎี  หลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถใน       
การอ่านจบัใจความจากเอกสารหลกัสูตรและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3  วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านแล้วสร้างตาราง
วเิคราะห์ขอ้สอบ  ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  วเิคราะห์ขอ้สอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA 
 

 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

พฤติกรรม 
รวม ความรู้/

ความจ า 
ความ
เขา้ใจ 

น าไปใช ้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

1. นกัเรียนมีความสามารถอ่าน 
จบัใจความจากเร่ืองสั้น ๆ 

2 3 2 2 1 10 

2. นกัเรียนมีความสามารถอ่าน       
จบัใจความจากนิทานชาดก 

2 3 2 2 1 10 

3. นกัเรียนมีความสามารถอ่าน      
จบัใจความจากบทความ 

2 3 2 2 1 10 

รวม 6 9 6 6 3 30 

 
  2.4  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความใชว้ธีิสอนอ่านแบบ 
MIA เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 45 ขอ้ 
  2.5  น าแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความใช้วิธีสอนอ่านแบบ 
MIA เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษาและความสอดคลอ้ง
ของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ 
  2.6  เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่าน
แบบ MIA ท่ีแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดั          
และประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย  จ  านวน 2 ท่าน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) และน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันี          
ความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC) แลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันี   
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป   ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ จากผลการ
วเิคราะห์ค่า IOC ไดค้่าเท่ากบั 0.67  ถึง  1.00  (รายละเอียดในภาคผนวก ง) 
  2.7  น าแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ 
MIA ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตวัเลือกในบางขอ้ท่ีมีความแตกต่างกนั
โดยให้ใชค้  าท่ีตรงกนั และเปล่ียนตวัเลือกท่ีมีความง่ายเกินไป  แลว้น าไปทดลองใช ้(Try Out)  กบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเคยเรียนเร่ืองการอ่านจบัใจความมาแลว้            
  2.8  น าผลการทดลองมาวเิคราะห์รายขอ้ เพื่อหาคุณภาพของขอ้สอบดงัน้ี 
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        การตรวจสอบค่าความยากง่าย  คือ  สัดส่วนระหวา่งจ านวนผูต้อบถูกในแต่ละ
ขอ้ต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมดโดยใชเ้กณฑ์ความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, 
2549: 61) 
   การตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  คือ การตรวจสอบว่า
ขอ้สอบสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้เพียงใด  โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20  ข้ึนไป (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549: 62) 
        คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80  และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20  ข้ึนไป  จ  านวน 30  ขอ้ พบวา่มีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.27-0.80  และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20-0.73 (รายละเอียดในภาคผนวก ง) 
  2.9  การตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  คือการตรวจสอบผลการวดัท่ี
สม ่าเสมอและคงท่ี  โดยผูว้ิจยัเลือกขอ้สอบท่ีผ่านการตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความ  
ยากง่าย 30 ขอ้  น ามาหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีการของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน ดว้ยสูตร KR20  
(Kuder and Richardson, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 123)  พบวา่แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านจบัใจความมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 (รายละเอียดในภาคผนวก ง) 
  2.10 น าแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่าน
แบบ MIA ท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการทดสอบก่อนทดลอง และทดสอบ
หลงัการทดลอง 
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนอ่าน
แบบ MIA เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั คือ ระดบั 3 เห็นดว้ย
ระดบัมาก  ระดบั 2 เห็นดว้ยระดบัปานกลาง  และระดบั 1 เห็นดว้ยระดบัน้อย  สอบถามเก่ียวกบั
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  และดา้นประโยชน์   ท่ีไดรั้บ จ านวน 
15 ขอ้ ผูว้จิยัด าเนินการสร้างดงัน้ี 
  3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ มาตราส่วนประเมินค่า     
จากต าราและเอกสารท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 
  3.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธี
สอนอ่านแบบ MIA เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั  โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน     การแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 203) ดงั
ตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6   เกณฑก์ารสรุปความหมายของการประเมินผลความคิดเห็นของนกัเรียน 
 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
2.50-3.00 เห็นดว้ยระดบัมาก 
1.50-2.49 เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 
1.00-1.49 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

 

  3.3  น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอน
อ่านแบบ MIA ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง   
  3.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธี
สอนอ่านแบบ MIA ท่ีแก้ไขตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาแล้วต่อผู ้เ ช่ียวชาญด้านการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน  ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity)  และน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)   ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 
ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ ซ่ึงพบวา่ไดค้่าความสอดคลอ้งต ่าสุดเท่ากบั 
0.67  ค่าความสอดคลอ้งสูงสุดเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ง) 
  3.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอน
อ่านแบบ MIA มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยปรับขอ้ความของแบบสอบถาม
ใหน้กัเรียนเขา้ใจไดต้รงตามวตัถุประสงค์ 
  3.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอน
อ่านแบบ MIA ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
 

ขั้นตอนที ่3  ขั้นด ำเนินกำรทดลอง 
 แบบแผนกำรทดลองของกำรวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแบบกลุ่มเดียว  
วดัผลก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 
2547: 144) ดงัน้ี 
 

T1 X T2 
 

   T1 หมายถึง  คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                   X หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบMIA 

T2 หมายถึง  คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
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 กำรด ำเนินกำรทดลอง 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ท าหนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลยโสธร เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
 2.  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 ผูว้จิยัปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเพื่อท าความเขา้ใจถึงการจดัการเรียนรู้การ
อ่านจับใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA จุดประสงค์ในการเรียนและวิธีการประเมินผล          
การเรียนรู้ 
  2.2  ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre-test)  ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถ
ดา้นการอ่านจบัใจความและเก็บคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
  2.3  ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน 4  แผน แผนละ     
2 ชัว่โมง  สัปดาห์ละ 2 คร้ัง  รวม 2  สัปดาห์  ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7  การด าเนินการจดัการเรียนรู้ 
 

คร้ังท่ี สาระการเรียนรู้ เวลา (ชัว่โมง) 
 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 
1 ความหมายและขั้นตอนของการอ่านจบัใจความ 2 
2 การอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้น ๆ 2 
3 การอ่านจบัใจความจากนิทานชาดก 2 
4 การอ่านจบัใจความจากบทความ 2 
 ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 1 

รวม 10 

 
  2.4  ขั้นสรุป  สรุปผลจากการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองท่ีไดเ้รียน  และสรุปผลการเรียนรู้
ในภาพรวมทั้งหมดทุกเร่ืองท่ีจดัการเรียนรู้ 
  2.5  ทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ (Post-test)  ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถ
ดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA  
 

ขั้นตอนที ่4  ขั้นวเิครำะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
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 1.  การวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน         
จบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA ด้วยการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content 
Validity)  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item  Objective Congruence: IOC) 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน              
จบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA 
   1.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
   1.2.2 การตรวจสอบค่าความยากง่าย  (p)โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 
0.20-0.80  และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใชเ้กณฑค์่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20  ข้ึนไป การตรวจสอบ
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตรสูตร KR20 (Kuder and Richardson20)   
  1.3  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA ตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) 
โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 2.  การทดสอบสมมติฐาน 
  2.1  วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญ คะแนนเฉล่ีย ( )          
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนอ่านแบบ MIA วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ 
Dependent 
  2.2  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้
วิธีสอนอ่านแบบ MIA โดยแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ            
ใช้ค่าเฉล่ีย ( )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค  านวณหาค่าเฉล่ียโดยใช้เกณฑ์การประเมิน     
การแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ ์(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 203) ดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8  เกณฑก์ารสรุปความหมายของการประเมินผลความคิดเห็นของนกัเรียน 
 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
2.50-3.00 เห็นดว้ยระดบัมาก 
1.50-2.49 เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 
1.00-1.49 เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
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บทที ่4 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบความสามารถ
ดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธี
สอนอ่านแบบ MIA และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดั 
การเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนก่อน
และหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA  

 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอน
อ่านแบบ MIA   

 

ตอนที ่1 ผลกำรเปรียบเทยีบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมของนักเรียน 
ก่อนและหลังได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 

 

ตารางท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนก่อนและหลงั 
 ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA  
 

กลุ่มตวัอยา่ง n คะแนนเตม็ ( )   S.D. t-test Sig 
ก่อนเรียน 30 30 17.47 4.08 

12.840 .000 
หลงัเรียน 30 30 25.00 2.79 

 
 จากตารางท่ี 9  พบวา่ คะแนนของความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียน
ก่อนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 17.47 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 4.08  และหลงัการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย ( )  เท่ากบั 25.00  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2.79  คะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA  
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
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ตอนที ่2 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 

 

ตารางท่ี 10  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่าน 
            แบบ MIA   
 

รายการ ( )   (S.D.) 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
ล าดบั 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สบัสน 
 

2.60 
 

.0.50 
 

มาก 
 

2 
2.  สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป 2.33 0.61 ปานกลาง 4 
3.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบในส่ิงท่ี 
อยากรู้ 

 
2.57 

 
0.57 

 
มาก 

 
3 

4.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์ในทุกขั้นตอนของ 
การจดัการเรียนรู้ 

 
2.67 

 
0.48 

 
มาก 

 
1 

รวม 2.53 0.53 มาก 3 
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 
5.  นกัเรียนมีความสุขในการปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน 

 
2.63 

 
0.49 

 
มาก 

 
1 

6.  นกัเรียนมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 2.50 0.51 มาก 4 
7.  ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน 2.60 0.62 มาก 2 
8.  ครูคอยช่วยเหลือ  แนะน านกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม
อยา่งทัว่ถึง 

 
2.60 

 
0.62 

 
มาก 

 
3 

รวม 2.58 0.56 มาก 2 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
9.  นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 

 
2.53 

 
0.51 

 
มาก 

 
4 

10. นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านเพ่ิม 
มากข้ึน 

 
2.77 

 
0.43 

 
มาก 

 
1 

11. นกัเรียนไดท้ างานอยา่งเป็นระบบ 2.60 0.50 มาก 3 
12. นกัเรียนสามารถน าวธีิการอ่านไปใชป้ระโยชน์ในการเรียน 
วชิาอ่ืน ๆ ได ้

 
2.67 

 
0.48 

 
มาก 

 
2 

รวม 2.63 0.50 มาก 1 
รวมเฉล่ีย 2.58 0.52 มาก 
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 จากตารางท่ี 10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธี
สอนอ่านแบบ MIA  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ีย ( )  เท่ากบั 2.58  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 0.52 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัเห็นด้วยมากในด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย ( )  
เท่ากับ 2.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 0.50 โดยมีรายละเอียดเรียงล าดับดงัน้ี  คือ        
1) นกัเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านเพิ่มมากข้ึน     
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( )  เท่ากบั 2.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.43  2) นกัเรียน
สามารถน าวิธีการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ได้  อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( )  
เท่ากบั 2.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.48  เท่ากบั 0.51  และ 3) นกัเรียนไดท้ างาน
อยา่งเป็นระบบ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( )  เท่ากบั 2.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
0.50 นกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 2.58  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.56 โดยมีรายละเอียดเรียงล าดบัดงัน้ี 1) นักเรียนมีความ
คิดเห็นว่า  นักเรียนมีความสุขในการปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( )  
เท่ากบั 2.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 0.49  2) ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( )  เท่ากบั 2.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 0.62 และ 3) ครูคอย
ช่วยเหลือ แนะน านกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งทัว่ถึง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( )  เท่ากบั 
2.60  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.62  และนกัเรียนมีความเห็นดว้ยมากในดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นอนัดบั 3 มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 2.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 
0.53  โดยมีรายละเอียดเรียงล าดบัดงัน้ี 1) นกัเรียนมีความคิดเห็นว่า การส่งเสริมให้นักเรียนได ้                
คิดวิเคราะห์ในทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 2.67 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั 0.48   2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สับสน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 2.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50  และ               
3) ส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากรู้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( )  
เท่ากบั 2.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.57   
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บทที ่5 
 

สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA   มีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบความสามารถ
ดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ก่อนและหลงัการจดัเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอน
อ่านแบบ MIA    และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีต่อการจดั         
การเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4/6  มีจ  านวน 30  คน ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลยโสธร ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ แผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA จ  านวน 4 แผน  แบบทดสอบวัด
ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความท่ีใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIAเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
จ านวน 30 ขอ้  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสอนอ่าน
แบบ MIA 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบ
ค่าที (t-test) แบบ Dependent   
 

สรุปผลกำรวจัิย 
 

 1. ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดั 
การเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ  MIA  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA  อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก   
 

อภิปรำยผล 
 

 จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลได ้ ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดั 

การเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึง
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ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้  โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลงัการจดัเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอนอ่านแบบ MIA  สูงกวา่ก่อนเรียน   
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่วิธีสอนอ่านแบบ MIA เป็นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
และเน้นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ครูเป็นเพียงผูว้างแผนจดักิจกรรมและ   
คอยช้ีแนะให้ค  าปรึกษาเม่ือผูเ้รียนมีปัญหา  นอกจากนั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  นกัเรียนได้มี
ปฏิสัมพนัธ์กนั นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและ
รับฟัง  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติักิจกรรมแต่ละขั้นตอน  นอกจากน้ี   วิธีสอนอ่านแบบ 
MIA มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีชัดเจน  มีการจดักิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอนและแต่ละ
ขั้นตอนจะมีใบงานประกอบให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัเป็นการสร้างความเขา้ใจในการอ่านตามล าดบั  
โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นท่ี 1  การถามน าก่อนการอ่าน (Priming Questions) คือ  ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตั้ง
ค าถาม  หรือสนทนาอภิปรายซกัถาม คาดเดาเร่ืองจากภาพ  ให้นกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น  เพื่อ
กระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจเร่ืองท่ีจะอ่าน การถามน าก่อนอ่าน ในขั้นน้ีผูว้ิจยัใชภ้าพในการสร้างความ
เขา้ใจเร่ืองท่ีจะอ่านกบัผูเ้รียน  จากนั้นตั้งค  าถามกบัผูเ้รียนเพื่อเช่ือมโยงค าตอบไปสู่เน้ือเร่ืองท่ีจะ
อ่าน  นักเรียนจะได้ตอบค าถามและเช่ือมโยงค าตอบกบัประสบการณ์เดิมของนักเรียน  เพราะ
ความรู้และประสบการณ์เดิมจะเป็นพื้นฐานให้นกัเรียนสามารถคาดเดาเน้ือเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ี
ก าลังจะเกิดข้ึนได้  ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้นักเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้ถูกต้อง และท าให้
ความสามารถทางการอ่านของนกัเรียนสูงข้ึน  สอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ (2543: 57) ท่ีวา่  การอ่าน
เป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีผูอ่้านรับรู้ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์  ตลอดจนคน้ควา้ความหมาย  
ความเขา้ใจแลว้แปลความหมายในส่ิงท่ีรับรู้มานั้นเป็นความคิดซ่ึงตอ้งการอาศยัประสบการณ์เดิม
และจินตนาการของผูอ่้านเองมาช่วยพิจารณาความหมายของส่ิงท่ีอ่านนั้นจนเกิดความเขา้ใจในท่ีสุด  
ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของรัดเดล (Ruddell, 2002, อา้งถึงใน มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์, 2553: 29) ท่ีกล่าววา่ 
การช่วยให้นักเรียนรู้จกัท าความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน  รู้จกัตีความ  รู้จกัน าไปใช้  รวมทั้งจดัโอกาสท่ี
หลากหลายให้นักเรียนได้น าไปเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เดิม  จะช่วยกระตุน้ความ
สนใจและแรงจูงใจในการอ่านมากข้ึน   

ส าหรับขั้นท่ี 2 การท าความเขา้ใจค าศพัท ์(Understanding Vocabulary) ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยั
เลือกค าศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง ใหน้กัเรียนหาความหมายของค าศพัทจ์ากพจนานุกรม  และให้นกัเรียนน า
ค าศพัทน์ั้นไปแต่งประโยคเพื่อให้นกัเรียนมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะอ่านมากข้ึน ขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะ
ไดส้นทนากบัเพื่อนในกลุ่มเพื่ออภิปรายร่วมกนัถึงความหมายของค าศพัท์  นอกจากน้ีการน าศพัท์
นั้นไปแต่งประโยคจะแสดงให้เห็นว่านกัเรียนเขา้ใจความหมายของค าศพัทน์ั้นไดถู้กตอ้ง  ค  าศพัท์
บางค าเขา้ใจยาก เช่น อินเดียนแดง หรือ พืชเศรษฐกิจ  ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงความหมายและ
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ท่ีมาซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาให้กบันกัเรียนและจะท าให้นกัเรียนเขา้ใจถึงความหมายของค าศพัท์ท่ีจะ
โยงไปถึงความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดเ้ป็นอย่างดี  ตรงกบัความคิดของวิดโดสัน (Widdowson, 1987: 
82-86) ท่ีกล่าววา่  การอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้นตอ้งพยายามขจดัปัญหาและอุปสรรคในการอ่านของ
นกัเรียน  เช่น ค าหรือวลีท่ียาก  ซ่ึงวิธีการแกปั้ญหาเหล่าน้ี คือ ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ค าศพัทก่์อนการ
อ่าน และสอดคลอ้งกบั สมพร มนัตะสูตร (2534: 23) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีส าคญัในการอ่าน คือ การ
รู้จกัค าศพัท์มาก เพราะการรู้ค าศพัท์มากจะท าให้เข้าใจเร่ืองราวได้ดี  ขั้นท่ี 3 การอ่านเน้ือเร่ือง 
(Reading the Text) คือ ขั้นตอนท่ีนกัเรียนอ่านเร่ืองแลว้ตอบค าถามจากเน้ือเร่ือง ซ่ึงปรากฏอยูใ่นแต่
ละยอ่หนา้เพื่อใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบซ่ึงเป็นใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
ท่ีส าคญัมาก  เพราะจะสามารถท าให้นักเรียนจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่านได้  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ก าหนด
กิจกรรมไวใ้นใบงานท่ี 2 โดยบทอ่านนั้นจะมีลกัษณะเป็นยอ่หนา้หลายยอ่หนา้  เม่ือนกัเรียนอ่านจบ
ในแต่ละย่อหน้าแลว้ จะมีค าถามอยู่ทา้ยย่อหน้านั้น นกัเรียนจะฝึกการคน้หาค าตอบจากย่อหน้าท่ี
อ่าน โดยไม่คิดค าตอบข้ึนเอง  ซ่ึงค าตอบนั้นจะเป็นประโยคใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดท้นัทีวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร มีใจความส าคญัอยา่งไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
แววมยุรา เหมือนนิล (2541: 44)  และจุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยนั อ่ิมส าราญ (2547: 44)         
ท่ีกล่าวไวใ้นท านองเดียวกนัว่า  การอ่านจบัใจความควรเร่ิมจากจบัใจความส าคญัในแต่ละยอ่หน้า
ให้ถูกตอ้งแม่นย  าและ ตอ้งพิจารณาทีละย่อหน้าเพื่อหาประโยคใจความส าคญัของแต่ละย่อหน้า    
ขั้นท่ี 4 ท  าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง (Understanding the Text) ท าแบบฝึกหดัเติมค าให้ประโยคสมบูรณ์ 
ตอบค าถามจากประโยคปลายเปิด  นกัเรียนจะตอบค าถามหรือเติมขอ้ความให้สมบูรณ์ตามเน้ือเร่ือง
โดยใช้ภาษาของตนเอง  เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน โดยผูว้ิจยัก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ใน ใบงานท่ี 3  ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงเร่ืองข้ึนมาใหม่  แต่ยงัคงใจความส าคญัของ
เร่ืองไวโ้ดยก าหนดให้ใจความส าคญันั้นเป็นขอ้ความท่ีขาดหายไป  หากนกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน
จากการท ากิจกรรมในขั้นท่ี 3 แลว้  นกัเรียนจะสามารถเติมใจความส าคญัของเร่ืองซ่ึงเป็นขอ้ความท่ี
ขาดหายไปได ้ และการตอบค าถามในประโยคปลายเปิดนั้น จะเป็นการสรุปใจความส าคญัของเร่ือง
ดว้ยภาษาของนกัเรียนเองอีกคร้ังหน่ึง สอดคลอ้งกบั ธนู และกุลวดี ทดแทนคุณ (2549: 48) ท่ี
กล่าวถึงวิธีการอ่านจบัใจความไวต้อนหน่ึงสรุปไดว้่า ให้หาใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้และน า
ใจความส าคญันั้นมาเรียบเรียง  เพื่อใหไ้ดเ้น้ือความท่ีสั้นและเน้ือหาครบถว้น  

ส าหรับขั้นท่ี 5 ถ่ายโอนขอ้มูล (Transferring Information)  คือ ขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนน า
เร่ืองท่ีอ่านมาเขียนตามความเขา้ใจในรูปแบบของการสร้างแผนผงัความคิด  หรือแผนภาพโครง
เร่ือง  เพื่อเป็นการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียน  ผูว้ิจยัก าหนดกิจกรรมน้ีในใบงานท่ี 4 ซ่ึง
จะตอ้งพิจารณาจากบทอ่านวา่สามารถถ่ายโอนความรู้ไปในรูปแบบใดไดบ้า้ง  เช่น การอ่านนิทาน
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ชาดก  ผู ้วิจ ัยก าหนดให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเร่ืองเพื่อให้นักเรียนล าดับเหตุการณ์ได ้       
ส่วนการอ่านบทความ ผูว้ิจยัก าหนดกิจกรรมเป็นการเขียนแผนภาพความคิด  นกัเรียนท่ีไดผ้า่นการ
ท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนดว้ยตนเองแลว้นั้นจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากเร่ืองท่ีอ่านนั้นมา
เขียนในรูปแผนภาพความคิดได้ เพราะนักเรียนจะรู้แล้วว่า ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านนั้นมี
อะไรบา้ง  สามารถน าค าตอบจากใบงานท่ี 3 มาก าหนดเป็นหัวขอ้ในแผนภาพความคิดและเขียน
บรรยายหวัขอ้นั้นไดท้นัที  ตรงกบัความคิดของวิดโดสัน (Widdowson, 1979: 141-142)  ท่ีกล่าววา่  
กิจกรรมการถ่ายโอนขอ้มูลเป็นกิจกรรมท่ีดี  และนบัเป็นการสอนเพื่อการส่ือสาร โดยหากครูคิดวา่
นักเรียนเข้าใจและมีความรู้ในเร่ืองท่ีอ่านแล้ว  การให้นักเรียนถ่ายทอดออกมาเป็นการเขียน        
การวาดภาพ  หรือสร้างแผนภาพ จะเป็นการพฒันานกัเรียนทั้งการอ่านและการเขียนและสอดคลอ้ง
กบั วภิา ตณัฑุลพงษ ์(2552: 2) ท่ีกล่าววา่ แผนภาพเป็นเคร่ืองมือแสดงถึงความรู้หรือความคิดเฉพาะ
สาระท่ีส าคญั สาระท่ีดูน่าสนใจแต่ไม่ส าคญัจะถูกตดัออกไป จึงช่วยลดกระบวนการทางภาษาท่ี
ซบัซอ้นใหน้อ้ยลง การท าความเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ก็ง่ายข้ึน  ขั้นท่ี 6 ขั้นท าแบบฝึกหดัต่อช้ินส่วน
ประโยค  และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw Exercise and  Paragraph Structure) เรียงประโยคให้
เป็นยอ่หนา้  เล่นเกมต่อจ๊ิกซอวป์ระโยค เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน   อีกคร้ังหน่ึง  
ผูว้จิยัจดัท าช้ินส่วนประโยคในรูปของบตัรค า  นกัเรียนจะน าบตัรค ามาเรียงต่อกนัเป็นประโยค  และ
น าประโยคนั้นมาต่อกนัเป็นย่อหน้าตามเร่ืองท่ีอ่าน  เม่ือนกัเรียนสามารถน ามาเรียงกนัยอ่หน้าแลว้  
จึงน าไปเขียนสรุปใจความ  และระบุขอ้คิดท่ีไดรั้บจากการอ่านในใบงานท่ี 5  แต่ละกลุ่มจะแข่งขนั
กนั  เป็นการน ากิจกรรมการเล่นมาร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในเร่ืองท่ี
อ่าน  และเพื่อปรับเปล่ียนกิจกรรมไม่ให้นักเรียนเบ่ือหน่าย  สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  เกิดความ
ร่วมมือกนัในการท ากิจกรรม  สอดคลอ้งกบั อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2547: 56) ท่ีกล่าวไวว้า่  ครูผูส้อนตอ้ง
ค านึงถึงการจดับรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นร่วมกนั  ร่วมมือการท างาน และในขั้นท่ี 7  การประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation  
and Correction) สนทนาและสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน  โดยผูว้ิจยัสุ่มเลือกบางกลุ่มออกมา
น าเสนอผลงานเพื่อให้ไดร่้วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งในผลงานของกลุ่มตวัเอง  โดยเปิดโอกาส
ให้กลุ่มอ่ืนได้ร่วมอภิปรายหากมีขอ้ความใดท่ีไม่ตรงกนั  หรือสรุปเร่ืองท่ีอ่านคลาดเคล่ือนและ
แตกต่างไป  แต่ละกลุ่มจะไดต้รวจผลงานและปรับปรุงแกไ้ข  จากนั้นให้นกัเรียนทุกคนเขียนสรุป
ใจความลงในใบงานเพื่อประเมินผลว่านักเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านหรือไม่ โดยครูเป็นผู ้
ประเมินผลงานอีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงตรงกบั บนัลือ พฤกษะวนั (2547: 56) ท่ีกล่าวไวส้รุปไดว้า่การฝึก
อ่านจบัใจความส าคญัเป็นวธีิการท่ีจะน าไปสู่การยอ่ความ โดยการหลอมขอ้ความต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั
แลว้ปรุงแต่งขอ้ความกลมกลืนกนัก็จะเป็นการย่อเร่ือง  ดงันั้นเม่ือนกัเรียนไดน้ าทกัษะน้ีไปใช้ใน
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การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ส่งผลใหค้ะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน                 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของรอสนี  บูชามนั (2552: 64) ท่ีพบวา่ ความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01         
และเสาวนีย ์ ธนะสาร (2553: 79) พบวา่ ความสามารถอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านหลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของ
เมอร์ด็อคสูงข้ึน   

 2.  จากผลของการวิจยัพบว่า  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใช ้        
วิธีสอนอ่านแบบ MIA โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น  โดย
นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้เป็นล าดบั  
ท่ี 1 ซ่ึงระบุวา่นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านเพิ่มมากข้ึน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ได้  นักเรียนได้ท างานอย่างเป็นระบบ  นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  อาจเป็นเพราะวา่วิธีสอนอ่านแบบ MIA  มีล าดบัขั้นตอนใน
การท ากิจกรรมท่ีชดัเจนต่อเน่ืองไม่สับสน  นกัเรียนปฏิบติัตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป  และ  
ทุกขั้นตอนมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีอ่าน  และสามารถสร้างความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านให้
เกิดแก่นกัเรียนไดอ้ยา่งดี  โดยเฉพาะการใชค้  าถามท่ีแทรกอยูใ่นแต่ละยอ่หนา้นั้น  ซ่ึงค าตอบจะเป็น
ประโยคใจความส าคัญ  เป็นวิธีท่ีได้ผลมากท่ีท าให้นักเรียนเข้า ใจเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง         
ตรงประเด็น ขั้นตอนน้ีจะช่วยในการสอนอ่านจบัใจความไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นการฝึกให้นกัเรียนอ่าน
และทบทวนการอ่านโดยการคน้หาค าตอบจากค าถามท่ีครูก าหนด  และเม่ือไดป้ฏิบติัในคร้ังต่อมา  
นกัเรียนจะอ่านโดยพิจารณาไปทีละย่อหน้า  เพื่อคน้หาค าตอบนั้น  เพราะนักเรียนเขา้ใจแล้วว่า 
ค  าตอบของค าถามนั้นคือใจความส าคญัของเร่ือง    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บนัลือ พฤกษะวนั (2547: 56) 
ท่ีกล่าวไวว้่า เม่ือมอบหมายให้นักเรียนอ่านเร่ืองราวใด  ครูจ าเป็นตอ้งตั้งค  าถามให้สอดคลอ้งกบั
เหตุการณ์ในเร่ือง นักเรียนหาค าตอบเป็นตอน ๆ ไปโดยล าดับ  นอกจากนั้นผูว้ิจยัได้ออกแบบ
กิจกรรมการสอนอ่านโดยใชใ้บงานประกอบวิธีสอนอ่านแบบ MIA  ใบงานท่ีประกอบในการอ่าน
แต่ละขั้นตอนจะเป็นการฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความให้เกิดแก่นักเรียนไปทีละขั้น  และเม่ือฝึก   
ไปจนถึงใบงานสุดทา้ย จะพบวา่นกัเรียนจะสามารถเขา้ใจถึงใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดเ้ป็น
อย่างดี  จนกระทัง่น าไปสู่การเขียนสรุปใจความได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2557: 20) ท่ีกล่าววา่ ใบงานเป็นใบช่วยสอนท่ีผูส้อนจะถ่ายทอดความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังานให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบติัตามล าดบัขั้นจนเกิดความรู้ ทกัษะ และความคิดรวบยอด 
นกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นอนัดบัท่ี 2  ซ่ึงระบุวา่ นกัเรียนมีความสุข
ในการปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน  ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับนักเรียน  ครูคอยช่วยเหลือ  แนะน า
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นกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งทัว่ถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
อาจเป็นเพราะวา่ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง  ผูว้ิจยัเพียงแต่คอยแนะน าให้นกัเรียนปฏิบติัไปตามล าดบัขั้นตอน  และเม่ือมีกิจกรรมใด
ติดขดั  หากนกัเรียนไม่เขา้ใจในค าศพัท ์ หรือไม่เขา้ใจในขั้นตอนใด หรือสงสัยในค าสรรพนามท่ี
ปรากฏในเน้ือเร่ือง  ผูว้ิจยัจะอธิบายเพิ่มเติมให้นกัเรียนเขา้ใจเพราะส่ิงเหล่านั้นถือเป็นอุปสรรคใน
การอ่านของนักเรียน  นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัน ากิจกรรมกลุ่มมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
เพื่อใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ช่วยเหลือกนัในการท างาน แบ่งงานกนัท า  
ท าให้ปฏิบติักิจกรรมไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2548: 352)  
ท่ีกล่าวไวว้า่  กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง  ท าใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลและความคิดท่ีหลากหลายส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์
ทกัษะทางสังคมระหวา่งผูเ้รียน นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัก าหนดขั้นตอนในวิธีสอนอ่านแบบ MIA ใน
ขั้นตอนท่ี 6 ใหเ้ป็นการแข่งขนัต่อจ๊ิกซอวป์ระโยค  เพื่อปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ในใบงานเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเล่นเกมซ่ึงตอ้งใช้ทกัษะการคิด  การเขียน  และความรวดเร็ว
ถูกตอ้ง สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2554: 4)  
ท่ีกล่าววา่  กิจกรรมการเล่นประกอบการสอนภาษาไทย จดัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยเร้าให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีข้ึน  และเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นคุณค่า  เกิดความเข้าใจใจบทเรียนได้ดี  
นอกจากน้ีกิจกรรมการเล่นประกอบการสอนยงัช่วยฝึกทกัษะให้ดียิ่งข้ึนอีกด้วย  และนักเรียนมี
ความเห็นด้วยมากในด้านกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอนัดับ 3 ซ่ึงระบุว่า ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด
วเิคราะห์ในทุกขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ือง
ไม่สับสน  ส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากรู้  สามารถปฏิบติักิจกรรม
ตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป ทั้งน้ีเพราะขั้นตอนวิธีสอนอ่านแบบ MIA นั้น ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
กิจกรรมใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การใชภ้าพเป็นส่ือเพื่อตั้งค  าถามน านกัเรียน  
ในใบงานแต่ละกิจกรรมนั้นนักเรียนจะต้องท าตั้ งแต่คิดหาค าตอบ วิเคราะห์เหตุผล  เช่ือมโยง
เหตุการณ์  และสรุปเป็นแผนภาพ  ซ่ึงนกัเรียนจะปฏิบติัไม่ไดเ้ลย หากละเลยแต่ในแต่ละขั้นตอน  
เพราะแต่ละใบงานกิจกรรมจะเช่ือมโยงกนัไปโดยตลอด  เม่ือนักเรียนปฏิบติัไปจนถึงกิจกรรม
สุดทา้ยจะพบว่านักเรียนจะสามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านได้เป็นอย่างดีจนสามารถน าไปเขียนสรุป
ใจความดว้ยภาษาของตนเองได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ เสาวนีย ์ธนะสาร (2553: 82)  ท่ีกล่าว
ว่าวิธีสอนอ่านแบบ MIA  เป็นวิธีสอนท่ีมีขั้นตอนหลากหลาย นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัได ้ นกัเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการร่วมกิจกรรม
ทุกขั้นตอน ทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียนรู้  แต่ละกิจกรรมทุกคร้ังจะท่ีเรียนและตอ้งน า
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ความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ไดเ้รียนรู้รวมกนั  เป็นการพฒันาทกัษะทางภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติ  
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา  ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยมีผลของวิจยัความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน  หลงัการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค
อยูใ่นระดบัมาก และผลวจิยัของ นราธิป เอกสินธ์ุ (2557: 474) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษโดยใชส้าระการ
เรียนรู้ทอ้งถ่ิน ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) อภิปรายผลไวว้่า มีขั้นตอนการสอนท่ี
เป็นกระบวนการ  อีกทั้งเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด
การพฒันาดา้นการคิดโดยเฉพาะคิดแกปั้ญหา  โดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะเร่ิมดว้ยวิธีการตั้ง
ค  าถามประเด็นท่ีส าคัญเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะอ่านแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยการน า
ประสบการณ์เดิมมาผสมผสานกบัระสบการณ์ใหม่  ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้นักเรียนคิดแกปั้ญหา
นัน่เอง  ในแต่ละขั้นตอนนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  มีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ช่วยเหลือกลุ่มดว้ยความกระตือรืนร้น ท าใหน้กัเรียนเกิด   ความสนุก ไม่เบ่ือหน่าย 
โดยมีผลของการวจิยัระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ  โดยใช้สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินตามแนวการสอนอ่านของ
เมอร์ด็อค (MIA) ในภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
 จากผลการวจิยั  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าวิธีสอนอ่านแบบ MIA ไปใชส้อน
อ่านจบัใจความ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ครูอาจน าส่ือเทคโนโลยี เกม เพลง  ท่ีน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีนกัเรียน   
จะอ่านมาให้นกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนัก่อนน าเขา้สู่ประเด็นท่ีตอ้งการ  ให้นกัเรียนอภิปรายเพื่อ
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 
 2.  การท ากิจกรรมครูควรเลือกเน้ือหาท่ีนกัเรียนคุน้เคยหรือนกัเรียนสนใจไม่ควรเลือก
เน้ือหาท่ียากเกินไป 
 3.  ครูควรทบทวนหรือให้ความรู้เร่ืองการสร้างแผนภาพความคิดและแผนภาพ      
โครงเร่ือง เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจก่อนการท ากิจกรรมการถ่ายโอนขอ้มูล  นกัเรียนจะไดป้ฏิบติัตาม
ขั้นตอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่กำรวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวจิยัการน าวธีิสอนอ่านแบบ MIA ไปจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาชั้นอ่ืนๆ  และระดบัมธัยมศึกษา  
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบวธีิสอนอ่านแบบ MIA ร่วมกบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น เปรียบเทียบ

กบัวธีิสอนอ่านในแบบ KML  หรือ  เปรียบเทียบกบัวธีิสอนแบบ  SQ3R  
 3.  ควรศึกษาวิจยัการน าวิธีสอนอ่านแบบ MIA  ไปจดัการเรียนรู้ทกัษะการเขียน เช่น  

การเขียนสรุปความ  การเขียนสร้างสรรค ์ฯลฯ 
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ตารางท่ี 11  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 จ านวน 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ความหมาย 
1 2 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
1. สาระส าคญั 

     

    1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    1.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้      
    2.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู้      
    3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    4.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    4.3 สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และการวดัประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5. ส่ือการจดัการเรียนรู้      
    5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    5.2 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6. การวดัและประเมินผล      
    6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 จ านวน 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ความหมาย 
1 2 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
1. สาระส าคญั 

     

    1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    1.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1   
    2.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู้      
    3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    4.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    4.3 สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และการวดัประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5. ส่ือการจดัการเรียนรู้      
    5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    5.2 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6. การวดัและประเมินผล      
    6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 13  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 จ านวน 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ความหมาย 
1 2 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
1. สาระส าคญั 

     

    1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    1.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1   
    2.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู้      
    3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    4.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    4.3 สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และการวดัประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5. ส่ือการจดัการเรียนรู้      
    5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    5.2 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6. การวดัและประเมินผล      
    6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 14  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 จ านวน 3 ท่าน 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ความหมาย 
1 2 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
1. สาระส าคญั 

     

    1.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    1.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1   
    2.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    2.2  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    2.3  สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. สาระการเรียนรู้      
    3.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    3.2 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้      
    4.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    4.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    4.3 สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้และการวดัประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5. ส่ือการจดัการเรียนรู้      
    5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    5.2 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6. การวดัและประเมินผล      
    6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    6.2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
    6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ค่าเฉล่ียรวม 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 15  แสดงผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน 
 จบัใจความท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ความหมาย 
แผนท่ี 1 เท่ากบั  1.00 เหมาะสม 
แผนท่ี 2 เท่ากบั  1.00 เหมาะสม 
แผนท่ี 3 เท่ากบั  1.00 เหมาะสม 
แผนท่ี 4 เท่ากบั  1.00 เหมาะสม 

 

ตารางท่ี 16   แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่าน 
จบัใจความท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA ของ  ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ความหมาย 
1 2 3 

1. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  1  +1 0 +1 0.67 เหมาะสม 
2. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  2 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  3 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  4 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  5 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  6 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
7. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  7 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
8. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  8 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
9. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  9 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
10. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  10 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
11. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  11  +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
12. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  12 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
13. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  13 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
14. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  14 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
15. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  15 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
16. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  16 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
17. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  17 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
18. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  18 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
19. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  19 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 16   แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่าน 
จบัใจความท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ความหมาย 
1 2 3 

20 .ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  20 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
21. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  21  +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
22. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  22 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
23. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  23 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
24. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  24 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
25. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  25 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
26. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  26 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
27. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  27 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
28. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  28 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
29. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  29 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
30. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  30 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
31. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  31  +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
32. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  32 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
33. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  33 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
34. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  34 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
35. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  35 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
36. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  36 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
37. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  37 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
38. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  38 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
39. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  39 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
40. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  40 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
41. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  41  +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
42. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  42 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
43. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  43 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
44. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  44 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
45. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ขอ้ท่ี  45 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

เฉล่ียรวม 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 17  แสดงผลการพิจารณาความสอดคลอ้งท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งของ 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่าน 
 แบบ MIA 
 

รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ความหมาย 
1 2 3 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สบัสน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.67 

 
เหมาะสม 

2. สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป +1 0 +1 0.67 เหมาะสม 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากรู้ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์ในทุกขั้นตอนของการจดั 
การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 
5. นกัเรียนมีความสุขในการปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

6. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม +1 0 +1 0.67 เหมาะสม 
7. ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
8. ครูคอยช่วยเหลือ  แนะน านกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม 
อยา่งทัว่ถึง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
9. นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

10. นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านเพ่ิม
มากข้ึน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

11. นกัเรียนไดท้ างานอยา่งเป็นระบบ +1 0 +1 0.67 เหมาะสม 
12. นกัเรียนสามารถน าวธีิการอ่านไปใชป้ระโยชน์ในการเรียน
วชิาอ่ืน ๆ ได ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
เหมาะสม 

ค่าเฉล่ียรวม 0.89 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 18  แสดงผลค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก แบบทดสอบวดัความสามารถดา้น 
 การอ่านจบัใจความท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA จากการทดลองใช ้(Try Out) 
 

 

ขอ้ 
ค่าความยากง่าย  

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 

 

ขอ้ 
ค่าความยากง่าย  

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
1 0.63 0.73 24 0.60 0.27 

2* 0.77 0.33 25 0.57 0.33 
3  0.70 0.33 26* 0.63 0.20 
4 0.50 0.33 27 0.67 0.27 
5 0.67 0.40 28* 0.60 0 

6* 0.87 0 29 0.67 0.53 
7* 0.66 0.26 30 0.77 0.33 
8* 0.20 0.27 31 0.33 0.53 
9 0.77 0.33 32 0.70 0.20 

10 0.77 0.20 33 0.73 0.40 
11 0.43 0.33 34* 0.53 0 

12* 0.93 0.13 35 0.73 0.53 
13 0.67 0.40 36 0.60 0.53 
14 0.77 0.47 37 0.40 0.40 
15 0.80 0.27 38* 0.40 0.13 

16* 0.90 0.07 39* 0.17 0.07 
17 0.77 0.33 40 0.53 0.27 
18 0.73 0.40 41* 0.37 0.07 
19 0.63 0.47 42* 0.53 0.53 

20* 0.10 -0.07 43 0.50 0.33 
21* 1 0 44 0.60 0.27 
22 0.57 0.33 45 0.43 0.20 
23 0.27 0.27    

 

* ขอ้สอบท่ีไม่ถูกเลือกไดแ้ก่ ขอ้ 2, 6, 7, 8,  12 16, 20, 21, 26, 28, 34, 38, 39, 41, และ 42  
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ตารางท่ี 19  แสดงผลค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้น 
การอ่านจบัใจความท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA  และค่าความเช่ือมัน่ จากแบบทดสอบ 
จ านวน 30  ขอ้ ท่ีผา่นการคดัเลือก 

 

ขอ้ท่ี 
ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก  

(r) 
ขอ้ท่ี 

ค่าความยากง่าย  
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก  
(r) 

1 0.63 0.73 16 0.60 0.27 
2 0.70 0.33 17 0.57 0.33 
3 0.50 0.33 18 0.67 0.27 
4 0.67 0.40 19 0.67 0.53 
5 0.77 0.33 20 0.77 0.33 
6 0.77 0.20 21 0.33 0.53 
7 0.43 0.33 22 0.70 0.20 
8 0.67 0.40 23 0.73 0.40 
9 0.77 0.47 24 0.73 0.53 
10 0.80 0.27 25 0.60 0.53 
11 0.77 0.33 26 0.40 0.40 
12 0.73 0.40 27 0.53 0.27 
13 0.63 0.47 28 0.50 0.33 
14 0.57 0.33 29 0.60 0.27 
15 0.27 0.27 30 0.43 0.20 

ขอ้สอบมีค่าความเช่ือมัน่  เท่ากบั  0.87 
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ภำคผนวก  ข 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เร่ืองกำรอ่ำนจับใจควำมทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 
 แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 
 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เร่ืองกำรอ่ำนจับใจควำมทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่1 
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่12   เร่ือง  ควำมหมำยและขั้นตอนของกำรอ่ำนจับใจควำม      
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย       รหัสวชิำ ท 14101     ช้ันประถมศึกษำปีที ่4           เวลำ  2 ช่ัวโมง 
ผู้สอน นำงอรพทัธ  ศิริแสง   
โรงเรียนอนุบำลยโสธร                                 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 1 
 
 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ  
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตวัช้ีวดั 
 ท 1.1 ป.4/3   อ่านเร่ืองสั้น ๆ  ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 ท 1.1 ป.4/6   สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 ท 1.1 ป.4/8   มีมารยาทในการอ่าน 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  บอกความหมายของการอ่านจบัใจความไดถู้กตอ้ง (K) 

 2.  อธิบายความส าคญัของการอ่านจบัใจความได ้(K) 
 3.  อธิบายวธีิการอ่านจบัใจความเร่ืองสั้น ๆ นิทานชาดก และบทความได ้(K) 
 4.  บอกวธีิการอ่านแบบ MIA ได ้(K) 
 5.  หาประโยคใจความส าคญัและบอกใจความส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านได ้(P) 
 6.  เขียนสรุปใจความส าคญัของขอ้ความท่ีอ่านได ้(P) 

 7.  บอกขอ้คิดท่ีไดรั้บจากขอ้ความท่ีอ่านได ้(A) 
 

สำระส ำคัญ 
 การอ่านจบัใจความคือ การอ่านท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจความหมายและแปลความหมาย

ของเร่ืองท่ีอ่าน  เขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองและสรุปประเด็นส าคญัได ้ หาประโยคใจความส าคญั  
เรียงล าดบัเหตุการณ์  สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัท่ีตอ้งฝึกฝนให้เกิด
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แก่นักเรียน การฝึกอ่านจบัใจความจะท าให้นักเรียนสามารถท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านได้อย่าง
ถูกตอ้ง ตลอดจนสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองได ้  การอ่านจบัใจความ  
จะท าให้เขา้ใจเหตุการณ์อย่างต่อเน่ืองและสามารถสรุปใจความไดดี้ยิ่งข้ึน  จึงควรน าบทอ่านจาก
งานเขียนประเภทเร่ืองสั้ นๆ  นิทานชาดก  และบทความ  มาใช้เป็นส่ือในการฝึกฝนการอ่าน           
จบัใจความแก่นกัเรียน 
 

สำระกำรเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1. ความหมายของการอ่านจบัใจความ 
 2. หลกัการอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้น ๆ นิทานชาดก และบทความ 
 3. ขั้นตอนการอ่านจบัใจความดว้ยวธีิสอนอ่านแบบ MIA 
 ทกัษะ/กระบวนการ 
  ทกัษะการอ่าน  ทกัษะการคิด   กระบวนการกลุ่ม 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน    
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 

ช้ินงำน/ภำระงำน (หลกัฐำน ร่องรอยแสดงควำมรู้) 
 ท าใบงานท่ี 1  เขียนความหมายของค า และยกตวัอยา่งประโยคท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ท าใบงานท่ี 2  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท าใบงานท่ี 3  เติมขอ้ความใหป้ระโยคสมบูรณ์ตามเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท าใบงานท่ี 4  เขียนแผนภาพความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 ท าใบงานท่ี 5  ต่อช้ินส่วนประโยคและเขียนล าดบัเหตุการณ์ให้เป็นย่อหน้าตามเน้ือ

เร่ืองท่ีอ่าน 
 ท าใบงานท่ี 6  เขียนสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 

กำรประเมินผล 
 1.  วธีิการประเมิน 
  1.1 สังเกตจากการเขา้ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน 
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  1.2 การตรวจใบงาน 
  1.3 การเขียนสรุปใจความ 
 2.  เคร่ืองมือ 
  2.1 แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน 
  2.2 แบบประเมินการเขียนสรุปใจความ 
 

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนสรุปใจควำม 
 

ค ำช้ีแจง:  ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย    แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสามารถ 
 ในการเขียนสรุปใจความของนกัเรียนตามประเด็นต่อไปน้ี  

 

เลขท่ี 
การสรุปใจความส าคญั เขียนประโยคไดถู้กตอ้ง การสะกดค า รวม 

5 4 3 2 1 3 2 1 2 1 10 
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เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนสรุปใจควำม 
 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
การสรุป
ใจความ 
ส าคญั 
(5 คะแนน) 

เขียนเน้ือหา
ส าคญัได้
ใจความ
สมบูรณ์ดว้ย
ส านวนภาษา
ของตนเอง 

เขียนเน้ือหา
ส าคญัได้
ใจความ
สมบูรณ์ แต่ใช้
ส านวนภาษา
ตามเร่ืองท่ีอ่าน 

เขียนเน้ือหาขาด
ใจความส าคญั
หน่ึงใจความ 
และใชส้ านวน
ภาษาตามเร่ือง 
ท่ีอ่าน 

เขียนเน้ือหาขาด
ใจความส าคญั
สองใจความ 
และใชส้ านวน
ภาษาตามเร่ือง 
ท่ีอ่าน 

เขียนเน้ือหาขาด
ใจความส าคญั
มากกวา่สอง
ใจความโดยคดัลอก
จากขอ้ความเดิมของ
เร่ืองท่ีอ่าน 

เขียน
ประโยค 
ไดถู้กตอ้ง 
 (3 คะแนน) 

  เขียนประโยค
ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ 
ทุกประโยค 

เขียนประโยคผิด
หลกัไวยากรณ์  
1 ประโยค 

เขียนประโยคผิด
หลกัไวยากรณ์
มากกวา่ 2 ประโยค 
ข้ึนไป 

การสะกดค า  
(2 คะแนน) 

   เขียนสะกดค า
และวาง
วรรณยกุต์
ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ทุกค า 

เขียนสะกดค าและ
วางวรรณยกุตผ์ิด
หลกัไวยากรณ์
มากกวา่ 1 ค า 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภำพงำน 

 ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
  คะแนน 8 - 10 ระดบัดีมาก 
  คะแนน 6 – 7 ระดบัดี 
  คะแนน 4 – 5 ระดบัพอใช ้
  คะแนน 0 – 3 ระดบัตอ้งปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรปฏิบัติกจิกรรมกลุ่มของนักเรียน 
 

ค ำช้ีแจง:  ใหผู้ป้ระเมินใส่คะแนน (3, 2, 1) ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน   
 คะแนน 9 - 10  ระดบัดีมาก 

 คะแนน 7 – 8  ระดบัดี 
 คะแนน 5 – 6  ระดบัพอใช ้
 คะแนน 0 – 4  ระดบัตอ้งปรับปรุง 
               ร้อยละ  50 ข้ึนไป ถือวา่ ผา่น 
 

กลุ่มที.่.................................................... 
 

ที่ ช่ือ-สกุล 

รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติกจิกรรมกลุ่มของนักเรียน 
 

รำยกำรประเมิน ค ำอธิบำยคะแนน 

3 คะแนน (ดีมำก) 2 คะแนน (ดี) 1 คะแนน (พอใช้) 
สามารถตอบค าถาม
และแสดงเหตุผล 
(3 คะแนน) 

สามารถตอบค าถามได้
ถูกตอ้งและแสดงเหตุผลได้
ต่อเน่ืองครบถว้น  สมัพนัธ์
กบัหวัขอ้ท่ีก าหนด 

สามารถตอบค าถามได้
ถูกตอ้งแต่แสดงเหตุผล 
ยงัไม่สมัพนัธ์กบัค าตอบ 

ตอบค าถามได ้
แต่ไม่สามารถ 
แสดงเหตผุลได ้

ความร่วมมือใน 
การท างาน 
(3 คะแนน) 

ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างานกลุ่มดว้ยความ 
สมคัรใจ  รับฟังความ
คิดเห็นจากผูอ่ื้น 

ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างานกลุ่มดว้ยความ 
สมคัรใจ  รับฟังความ
คิดเห็นจากผูอ่ื้นเป็น
บางคร้ัง 

ใหค้วามร่วมมือใน
บางคร้ัง ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

ความสนใจร่วม
กิจกรรม 
(2 คะแนน) 

 มีความกระตือรือร้นสนใจ
ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง
ชกัชวนใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม
ได ้

ร่วมกิจกรรมเม่ือไดรั้บ
ค าสัง่ 

กลา้แสดงออก 
(2 คะแนน) 

 มีความกระตือรือร้น   
กลา้แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมพร้อมทั้งชกัชวน
ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 

ร่วมกิจกรรมเม่ือไดรั้บ
ค าสัง่ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน   

 คะแนน 9 - 10  ระดบัดีมาก 
 คะแนน 7 – 8  ระดบัดี 
 คะแนน 5 – 6  ระดบัพอใช ้
 คะแนน 0 – 4  ระดบัตอ้งปรับปรุง 
               ร้อยละ  50 ข้ึนไป ถือวา่ ผา่น 
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กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 กจิกรรมน ำเข้ำสู่กำรเรียน 

 1.  ครูยกตวัอย่างข้อความให้นักเรียนอ่าน แล้วให้นักเรียนลองหาประโยคใจความ
ส าคญั    
 

 
   
  
 
 
  ประโยคใจควำมส ำคัญ คือ ด่ืมน ้ ามาก ๆ ช่วยลดอาการไขไ้ดเ้ป็นอยา่งดี และชะลอ
อาการแก่ก่อนวยั 

  ครูสุ่มให้นกัเรียนตอบ  จากนั้นร่วมกนัอภิปรายถึงปัญหาของการอ่านจบัใจความ 
และวธีิการอ่านจบัใจความวา่มีวธีิใดบา้ง  

 2.  ครูจดักลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ พร้อมอธิบายถึงกระบวนการท างานกลุ่ม 
 3.  ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้แก่นกัเรียน 
 กจิกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ 
 4.  ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ืองความส าคญัของการอ่านจบัใจความ  ซ่ึงจะน าไปสู่การ

น าไปใชใ้นการเรียนวชิาต่าง ๆ 
 5.  ครูอธิบายประกอบการซักถามเก่ียวกบัขั้นตอนการอ่านจบัใจความ  โดยเน้นการ

อ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้น ๆ  นิทานชาดก  และบทความ    
 6.  ครูอธิบายวธีิสอนอ่านแบบ MIA  จากนั้นจดักิจกรรมตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 7.  ขั้นที ่1  ค าถามน าก่อนการอ่าน (Priming Questions)  ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความ
สนใจของนกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงสู่เร่ืองท่ีจะอ่าน  โดยใชภ้าพดอกทานตะวนั  ดอกบวั  และภาพปลา
ว่ายน ้ าใตก้อบวั  โดยให้นักเรียนคาดเดาเร่ืองจากภาพ   จากนั้นครูตั้งค  าถามให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเพื่อหาค าตอบ 
 
 
 
 

              ด่ืมน ้ ามาก ๆ ช่วยลดอาการไขไ้ด้เป็นอย่างดี  และชะลออาการแก่ก่อนวยั  

เพราะน ้ าช่วยให้ผิวหนา้ชุ่มช่ืน  ดงันั้นควรด่ืมน ้ าวนัละ 6-8 แกว้ต่อวนั  และหาก

เป็นไปไดก้็ควรลดละเลิกการด่ืมน ้าอดัลมโดยเด็ดขาด 
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ต านาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - นกัเรียนเคยเห็นดอกทานตะวนัหรือไม่   
  - นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่าท าไมดอกทานตะวนัตอ้งหันหน้าดอกไปตามดวง

อาทิตย ์
  - ดอกทานตะวนัเป็นอยา่งไรเม่ือดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า 
  - เรามกัพบเห็นดอกบวัท่ีไหน   
  - ลกัษณะของดอกบวัเป็นอยา่งไร 
  - ดอกบวับานและหุบเวลาใด 
  - ดอกไมท่ี้มีความสวยงามมกัถูกเปรียบเทียบกบัส่ิงใดบา้ง 
 8.  ขั้นที ่2  การท าความเขา้ใจค าศพัท ์(Understanding Vocabulary) ครูน าเสนอค าศพัท์

ในบทอ่าน  โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคน้หาความหมายของค าจากพจนานุกรม  อธิบายความหมาย  
และยกตวัอยา่งประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าศพัท ์หากค าใดนกัเรียนอธิบายไม่ตรงประเด็น  ครูอธิบาย
เพิ่มเติม  จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนความหมายของค าศพัทแ์ละตวัอยา่งประโยคลงในใบงานท่ี 1 
 

    เร่ืองท่ีเล่าสืบต่อกนัมาตั้งแต่อดีต  เน้ือเร่ืองมกัจะเก่ียวกบัศาสนา สภาพ 
    สังคม วถีิชีวติ  
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อินเดียนแดง

 

  

มมัม่ี 

เรือแคนู 

 
ชนเผา่พื้นเมืองในทวปีอเมริกา  ซ่ึงคน้พบโดยโคลมับสั  ท่ีคิดวา่ตนเอง 
คน้พบอินเดียแลว้  ประกอบกบัชนเผา่พื้นเมืองมีสีผวิแดงเขม้  ซ่ึงแตกต่าง 
จากชาวยโุรป  จึงถูกเรียกวา่อินเดียนแดง  อินเดียนแดงมีหลายชนเผา่   
ใชข้วานและธนูเป็นอาวธุ มกัประดบัร่างกายดว้ยขนนก  และอาศยัอยูใ่น 
กระโจม 

 
    สร้างข้ึนตามความเช่ือเร่ืองชีวติหลงัความตายของชาวอียปิต ์ เม่ือวญิญาณ 
    ออกจากร่างไประยะเวลาหน่ึงก็จะกลบัเขา้สู่ร่างเดิม  จึงตอ้งเก็บรักษาร่าง 
    เดิมไวด้ว้ยการแช่ในน ้ายาดองศพแลว้พนัร่างกายไวด้ว้ยฟ้าลินินสีขาว   
    ศพตอ้งถูกฝังไวใ้นแนวราบภายใตพ้ื้นทรายเพื่ออาศยัแรงลมในทะเลทราย 
    รักษาสภาพศพ  ฟาโรห์และเช้ือพระวงศจ์ะถูกท ามมัม่ีแลว้เก็บไวใ้นสุสาน 
    ขนาดใหญ่ท่ีสร้างดว้ยแรงงานคนมหาศาล 
 
    เรือแคนูท าจากท่อนซุง เป็นเรือพื้นเมืองของชาวอินเดียนแดง มีลกัษณะ 
    เป็นเรือทอ้งแบน  สามารถนัง่ไดห้ลายคน   
 

 9.  ขั้นที ่3  การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text) ตวัแทนกลุ่มรับบทอ่านเร่ือง ต านาน
ดอกไม ้โดยก าหนดเวลาใหอ่้าน 10 นาที 

     10.  ครูแจกใบงานท่ี 2 เพื่อให้นกัเรียนตอบค าถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองท่ีแทรกอยูใ่นเร่ืองท่ี
อ่าน  จากนั้นครูสุ่มให้ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบหน่ึงกลุ่ม เพื่อนกลุ่มอ่ืนช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากกลุ่มใดตอบผิดประเด็น ครูแนะน าให้ถูกต้องและให้ปรับปรุงแก้ไข โดย
ก าหนดเวลาให ้10 นาที 

      11.  ขั้นที ่4  ท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง (Understanding the Text) ครูแจกใบงานท่ี 3 เติมค า
ในประโยคให้สมบูรณ์   จากนั้นครูสุ่มให้ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบหน่ึงกลุ่ม  เพื่อนกลุ่ม
อ่ืนช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง  หากกลุ่มใดตอบผิดประเด็น  ครูแนะน าให้ถูกตอ้งและให้ปรับปรุง
แกไ้ข  โดยก าหนดเวลาให ้10 นาที 

      12.  ขั้นที ่5  ถ่ายโอนขอ้มูล (Transferring Information)  ครูแจกใบงานท่ี 4  เพื่อให้
นกัเรียนสร้างแผนภาพความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ครูสุ่มตวัแทนจากนกัเรียนหน่ึงกลุ่มเพื่อให้น าเสนอ
ผลงาน  แต่ละกลุ่มช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง  และประเมินผลงานโดยก าหนดเวลาให ้10 นาที 
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     13.  ขั้นที ่6   ท าแบบฝึกหัดต่อช้ินส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw  
Exercise and Paragraph Structure) ครูแจกใบงานท่ี 5  เพื่อให้นกัเรียนเรียงประโยคให้ถูกตอ้ง  โดย
ให้แต่ละกลุ่มแข่งขนักนัว่ากลุ่มใดจะเรียงประโยคได้ถูกตอ้งท่ีสุดและเร็วท่ีสุด  จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มน าประโยคท่ีเรียงไดถู้กตอ้งแลว้น ามาเขียนใหเ้ป็นยอ่หนา้ โดยก าหนดเวลาให ้10 นาที 

 กจิกรรมรวบยอด 
     14.  ขั้นที ่7  การประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation and Correction) ให้นกัเรียน   

แต่ละคนเขียนสรุปใจความส าคัญของเร่ืองท่ีอ่านด้วยภาษาของตนเองในใบงานท่ี 6วาด
ภาพประกอบ และระบุข้อคิดท่ีได้รับจากเร่ืองท่ีอ่าน ครูตรวจผลงานและให้ปรับปรุงแก้ไขโดย
ก าหนดเวลาให ้ 40 นาที 
 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  บทอ่านเร่ือง ต านานดอกไม ้
 2.  ภาพประกอบ 
 3.  ใบงานท่ี 1-6 
 

รำยละเอยีดเนือ้หำสำระ 
 

เร่ือง ควำมหมำยและขั้นตอนกำรอ่ำนจับใจควำม 
 

 การอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านท่ีผู ้อ่ านสามารถเข้าใจความหมายและ             
แปลความหมายของเร่ืองท่ีอ่าน  เขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองและสรุปประเด็นส าคญัได ้ หาประโยค
ใจความส าคญั  เรียงล าดบัเหตุการณ์  สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้  

 ใจความส าคญั  หมายถึง  ใจความส าคญัท่ีเด่นท่ีสุดในย่อหนา้  เป็นแก่นของยอ่หนา้ท่ี
ครอบคลุมเน้ือความในประโยคอ่ืน ๆ  หรือเป็นประโยคท่ีสามารถเป็นหัวเร่ืองของย่อหน้านั้นได ้  
ถา้ตดัเน้ือความของประโยคอ่ืนออกหมด  หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเด่ียว ๆ ได ้ โดยไม่
ตอ้งมีประโยคอ่ืน ๆ มาประกอบ  ในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความส าคญัเพียงประโยคเดียว  
หรืออยา่งมากไม่เกิน 2 ประโยค 

 

ลกัษณะของใจควำมส ำคัญ 
 ใจความส าคญัมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 1.  ใจความส าคญัเป็นขอ้ความท่ีมีเน้ือความคลุมใจความของขอ้ความอ่ืน ๆ  ในตอน
นั้น ๆ  ไดห้มด  ขอ้ความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคญัเท่านั้น 
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 2.  ใจความส าคญัของขอ้ความหน่ึง ๆ หรือยอ่หนา้หน่ึง ๆ ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว 
 3.  ใจความส าคญัส่วนมากมีลกัษณะเป็นประโยค  อาจเป็นประโยคเดียวหรือประโยค
ซ้อนก็ได้  แต่ในบางกรณีใจความส าคญัไม่ปรากฏเป็นประโยค  เป็นเพียงใจความท่ีแฝงอยู่ใน
ขอ้ความตอนนั้น ๆ 
 4.  ใจความส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยูใ่นขอ้ความ 
 

หลกักำรอ่ำนเพือ่จับใจควำมส ำคัญ 
 1. อ่านจากบนลงล่างแทนการอ่านจากซา้ยไปขาวทีละตวั 
 2. อยา่อ่านทุกตวัอกัษร  เพราะจะท าใหอ่้านไดช้า้ 
 3. ฝึกกวาดสายตาเป็นห้วง ๆ เพื่อท่ีจะไดอ่้านไดที้ละประโยค ๆ ซ่ึงจะช่วยให้อ่านได้
รวดเร็ว 
 4. พยายามเก็บความของแต่ละย่อหน้า  เม่ืออ่านจบตอนหน่ึงแล้ว โดยรู้จักแยก   
ใจความส าคญัและใจความท่ีน ามาประกอบในแต่ละขอ้ความออกจากกนัใหไ้ด ้
 5. ขณะท่ีอ่านตอ้งนึกไวเ้สมอว่าเร่ืองท่ีก าลงัอ่านอยู่นั้นเป็นเร่ืองอะไร  มีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออะไร  เม่ืออ่านจบแลว้จะไดต้อบปัญหาท่ีตั้งไวไ้ด ้
 6. พยายามให้ความสนใจในส่ิงท่ีตอ้งการเพียงอยา่งเดียว เม่ือตอ้งการจะอ่านเพื่อตอบ
ปัญหาหรือจบัใจความก็ไม่ควรพะวงอยู่กับเร่ืองหลักภาษาหรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยู่ในความ
ตอ้งการ 
 7. อยา่พยายามอ่านซ ้ าเพราะจะท าให้เสียเวลา ในบางคร้ังเราอาจจะไดค้วามหมายจาก
ประโยคถดัไปก็ได ้
 8. ฝึกอ่านอยา่งสม ่าเสมอ  อ่านหนงัสือหลายๆ ประเภทเพื่อใหเ้กิดความช านาญ 

 ในการอ่านใด ๆ ก็ตาม  มีจุดมุ่งหมายเพื่อจบัใจความส าคญัของข้อความท่ีได้อ่าน  
ดงันั้น ถา้รู้จกัสังเกตประโยคท่ีเป็นใจความส าคญัของขอ้ความแต่ละขอ้ความ  และรู้จกัแยกใจความ
หลกัออกจากใจความรองได ้ ก็จะท าใหเ้ราเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 

ท่ีมา: แววมยรุา เหมือนนิล, กำรอ่ำนจับใจควำม (กรุงเทพมหานคร: สุวริิยสาสน์, 2541), 78-80. 
 

ขั้นตอนกำรสอนอ่ำนแบบ MIA 
 

 1.  ค าถามน าก่อนการอ่าน (Priming Questions) คือ ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจะตั้งค  าถาม
หรือขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่านเพื่อกระตุน้และท าให้เกิดการอภิปรายร่วมกนัระหวา่งครูผูส้อน
กบันกัเรียนก่อนท่ีจะอ่านเร่ือง  ซ่ึงเป็นการโนม้น้าวให้นกัเรียนเกิดความสนใจเร่ืองท่ีจะอ่าน  และ
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การอภิปรายร่วมกนัเป็นกระบวนการคาดคะเนล่วงหนา้วา่เร่ืองท่ีจะอ่านนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอะไร 
และเม่ือถึงเวลาอ่านนกัเรียนทุกคนจะพยายามคน้หาค าตอบวา่ ส่ิงท่ีพวกตนคิดค าตอบไวล่้วงหนา้นั้น  
ตรงกบัเร่ืองท่ีจะอ่านหรือไม่  การอ่านจึงเป็นการกระตุน้เร้าใจผูเ้รียนใหห้าค าตอบ 

       นอกจากน้ี ค าถามน าก่อนการอ่าน (Priming Questions)ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแรง
กระตุน้เกิดแรงขบัท่ีดีมาก  อนัจะส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีดีของเด็ก  นัน่คือ  การกระตุน้ผูเ้รียนด้วย
ปัญหาท่ีคัง่คา้งไวใ้นใจผูเ้รียน  หลงัการอภิปรายร่วมกนัว่า  ส่ิงท่ีพวกตนเดากนัไวน้ั้นเป็นการเดา     
ท่ีถูกตอ้งมากน้อยเพียงใด  มนุษยทุ์กคนชอบการทา้ทาย ชอบเอาชนะและเม่ือท าอะไร  คิดอะไร   
ไปแล้วก็อยากจะทราบผลการกระท านั้นของตนจึงเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดแรงขบั  
อยากท่ีจะอ่านเพื่อหาค าตอบใหต้นเอง 

 2.  การท าความเขา้ใจค าศพัท์ (Understanding Vocabulary) ขั้นตอนน้ีมีจุดประสงค์
เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความมัน่ใจวา่  ค  าศพัทบ์างค าท่ีเป็นตวับ่งช้ีความหมาย  (Key Words) นั้นผูอ่้านมี
ความเขา้ใจถูกตอ้งหรือยงั  โดยครูจะเป็นคนเลือกค าศพัท์เหล่านั้นข้ึนมาเอง  ค าบางค านักเรียน
อาจจะรู้ความหมายแลว้  หรือถา้ค าบางค ามีความหมายหลายอยา่ง  ครูผูส้อนจะเขียนความหมายของ
ค าศพัทเ์หล่านั้นในสถานการณ์ท่ีพบเห็นก็ได ้  เพื่อผูเ้รียนจะไดไ้ม่เกิดความสับสนและท าให้เขา้ใจ
เน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดง่้าย 

 3.  การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text) ครูผูส้อนแจกเน้ือเร่ือง (The Text) ให้นกัเรียน
อ่านตามเวลาท่ีก าหนดใหใ้นเน้ือหานั้นจะมีค าถามยอ่ยแทรกอยูใ่นเน้ือเร่ือง  เช่น ให้ผูอ่้านวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งค านามกบัค าสรรพนามในเน้ือเร่ือง  ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้และส่งเสริมความ
เขา้ใจในการอ่านใหดี้ยิง่ข้ึน  การวเิคราะห์เน้ือหาแบบน้ี  นอกจากจะท าใหน้กัเรียนสามารถอ่านเร่ือง
ให้เข้าใจข้ึนแล้ว  ย ังจะช่วยให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา  เป็นการเรียนอย่างมี
สติสัมปชญัญะเพราะตอ้งการคิดอยูต่ลอดเวลาและตอ้งพยายามท าความเขา้ใจเร่ืองโดยตลอดดว้ย   

 4.  ท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง  (Understanding  the  Text) คือ  การตรวจสอบความเขา้ใจ
ของนกัเรียน  โดยการใหน้กัเรียนเติมขอ้ความในประโยคปลายเปิดท่ีก าหนดให้  ประโยคปลายเปิด
ท่ีเติมแล้วจะเป็นข้อความท่ีสมบูรณ์ตามเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน  ในการสร้างแบบฝึกหัดเติมข้อความ  
ครูผูส้อนจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่  นกัเรียนจะไม่สามารถลอกประโยคจากเน้ือเร่ืองมาตอบ
ได ้แต่ถา้ครูผูส้อนคิดวา่ความสามารถของนกัเรียนยงัไม่ถึงขั้นท่ีจะใช้ภาษาและส านวนของตนเอง
ได ้อาจจะปรับเปล่ียนวธีิการโดยวธีิเลือกประโยคท่ีเป็นใจความส าคญัของเร่ือง (Main  Idea) มาเป็น
ประโยคท่ีใหผู้เ้รียนเติมใจความใหส้มบูรณ์แทน 

 5.  ขั้นถ่ายโอนขอ้มูล (Transferring  information) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนน าความรู้  
หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านมาเสนอใหม่ในรูปแบบอ่ืน  เช่น  อาจจะให้น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีได้
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จากการอ่านมาเสนอใหม่ ในรูปแบบตารางแผนภูมิ  กราฟ  หรือแผนท่ี  อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความ
เหมาะสมของขอ้มูล หากผูเ้รียนท าไดก้็ยอ่มแสดงวา่ผูเ้รียนจบัประเด็นส าคญั ๆได ้  

 6. ขั้นท าแบบฝึกหดัต่อช้ินส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท  (Jigsaw Exercise 
and  Paragraph Structure) คือ  กิจกรรมท่ีครูแจกช้ินส่วนประโยคท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน
จ านวนหน่ึงให้แก่นักเรียนแต่ละกลุ่ม  และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อช้ินส่วนประโยค
เหล่านั้นให้อยู่ในรูปของอนุเฉท (Paragraph) ท่ีถูกตอ้งและให้ไดใ้จความสมบูรณ์ต่อเน่ืองกนัตาม
ความคิดของเมอร์ด็อค  แบบฝึกหัดเรียงโครงสร้างอนุเฉทมีประโยชน์มาก  เพราะเป็นการฝึกพูด
และคิด  นกัเรียนตอ้งใชส้มาธิอยา่งมากในการท ากิจกรรมต่อช้ินส่วนประโยค (Jigsaw) น้ี อาจจะให้
นกัเรียนท าแบบกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได ้ ประโยคท่ีให้ตอ้งเป็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงเท่านั้น  การท ากิจกรรมก็เพื่อต่อประโยคให้ถูกตอ้งอนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหาหรือ
ทราบเร่ืองท่ีเกิดข้ึน การน าขอ้มูลของแต่ละคนมาต่อกนันั้นนกัเรียนในกลุ่มตอ้งพูดและซกัถามกนั  
แล้วพิจารณาเลือกขอ้มูลมาต่อกนัให้เป็นเร่ืองราวท่ีถูกตอ้งและตลอดระยะเวลาท่ีท ากิจกรรมจะ
พบวา่นกัเรียนใหค้วามสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนอยา่งมาก 

 7.  การประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation and Correction) การประเมินผลการ
เรียนนั้นมีอยูใ่นเกือบทุกขั้นตอนแลว้  แต่ในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลงานส่วนรวมอีกคร้ังหน่ึง  
และการแกไ้ขดา้นภาษาของนกัเรียนท่ีพบในแบบฝึกหัดประกอบการอ่านเพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง 
 

ท่ีมา: เมอร์ด็อค (Murdoch, 1986: 9-15). 
 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกเร่ืองส้ัน ๆ  
 

 เร่ืองสั้น ๆ เป็นงานเขียนท่ีน าเสนอโดยการผกูเป็นเร่ืองให้น่าสนใจ  มีตวัละคร เพื่อให้
นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  รู้จกัใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง  ไพเราะ
สละสลวย  และแทรกเน้ือหาความคิดท่ีบูรณาการความเขา้ใจวิถีความเป็นไทย  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค ์ และรู้จกัเท่าทนัโลกตามวยั  และประสบการณ์
การอ่านจบัใจความจากเร่ืองสั้น ๆ มีแนวทางพิจารณาดงัน้ี 

 1.  ช่ือเร่ือง  นบัเป็นจุดช้ีแนะหวัใจของเร่ืองไวเ้ป็นอนัดบัแรก  เร่ืองสั้น ๆ บางเร่ือง    
ตั้งช่ือให้เห็นใจความส าคญัชดัเจน  แต่บางเร่ืองก็ยากต่อการตีความ  จึงควรพิจารณาจากส่วนอ่ืน
ประกอบดว้ย 
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 2.  พยายามสรุปประเด็นสาระส าคญั  โดยการตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร  ท่ีไหน  
เม่ือไร  อยา่งไร  และท าไม  ซ่ึงนอกจากจะแสดงวา่ผูอ่้านจบัใจความของเร่ืองไดแ้ลว้  ยงัจะเป็นจุด
ช้ีน าใหเ้ห็นใจความส าคญัไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 3.  ภูมิหลงั  แมจ้ะเป็นเร่ืองสมมุติ  แต่นิยมท่ีจะสร้างเร่ืองให้ดูสมจริงมากท่ีสุด  การมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมและเหตุการณ์ในเร่ือง  จะช่วยใหจ้บัใจความไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 4.  การอ่านท่ีมุ่งจบัใจความส าคญัเพียงเพื่อตอบค าถามใคร ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  
อยา่งไร  และท าไม  อาจไม่ไดร้สชาติและคุณค่าของเร่ืองสั้นๆ อยา่งเพียงพอ  ดงันั้นควรจบัใจความ
ยอ่ยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียดของเร่ือง ไปพร้อมกนั 
 

ท่ีมา: แววมยรุา เหมือนนิล, กำรอ่ำนจับใจควำม (กรุงเทพมหานคร: สุวริิยสาสน์, 2543), 131. 
 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกนิทำนชำดก 
 

 นิทำน  เป็นวรรณกรรมท่ีนกัเรียนอ่านแลว้ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เป็นการ
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรคใ์หแ้ก่เด็ก  และยงัสอดแทรกขอ้คิด คติสอนใจท่ีสามารถ
น าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ควำมหมำยของนิทำนชำดก 
 ชาดก แปลว่า ผู ้เกิด ในความหมายคือ เร่ืองราวหรือชีวประวติัในชาติก่อนของ
พระพุทธเจา้ท่ีทรงเวียนว่ายตายเกิด  ถือเอาก าเนิดในชาติต่างๆ ไดพ้บปะผจญกบัเหตุการณ์ดีบา้ง    
ชัว่บา้ง  แต่ก็ไดพ้ยายามท าความดีติดต่อกนัมากบา้งนอ้ยบา้งตลอดมา  จนเป็นพระพุทธเจา้ในชาติ
สุดทา้ย  ชาดกเป็นเร่ืองเล่าคลา้ยนิทาน  บางคร้ังจึงเรียกวา่ นิทานชาดก  ซ่ึงเป็นนิทานอิงธรรมะท่ีมี
วธีิการสอนแบบยกเอาเร่ืองราวนิทานมาประกอบ  เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจง่าย ๆ แทนท่ีจะสอนธรรมะกนั
ตรง ๆ 
 

หลกักำรเลอืกอ่ำนนิทำนชำดก 
 1.  ตอ้งเป็นนิทานท่ีมีเน้ือเร่ืองให้ความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  อ่านแล้วมีความสุข  

ไม่เป็นเร่ืองเศร้าเกินไป 
 2.  นิทานตอ้งไม่ยาวเกินไป  ถา้เป็นเร่ืองยาวก็ตอ้งสามารถแบ่งเป็นตอน ๆ ได ้
 3.  เป็นเร่ืองท่ีส่งเสริมศีลธรรมอนัดีงาม  มีเน้ือหาเก่ียวกบัค าสอน  ภาษิต คติเตือนใจ  

และการประพฤติปฏิบติัตน  เพื่อให้นักเรียนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างเป็นการจรรโลงคุณค่าทาง
ศีลธรรมใหแ้ก่เยาวชน 
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ข้อคิด  คุณค่ำ  และประโยชน์ทีไ่ด้จำกนิทำนชำดก 
 นิทานชาดกทุก ๆ เร่ืองจะมีขอ้คิด คุณค่า และประโยชน์สอดแทรกเอาไวท้ั้งในเน้ือเร่ือง
และตอนสรุปทา้ยเร่ือง  เพื่อเป็นการสอนให้นกัเรียนคิดตามหรือปฏิบติัตาม  ในนิทานชาดกแต่ละ
เร่ืองท่ีนกัเรียนไดฟั้งหรือไดอ่้านนั้น  นกัเรียนจะตอ้งวิเคราะห์ให้ไดว้า่นิทานเร่ืองนั้นมีสาระส าคญั
ส าหรับนกัเรียนอยา่งไร  และนกัเรียนสามารถยดึถือเป็นแบบอยา่งไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกนิทำนชำดก 
 การอ่านจับใจความจากนิทานชาดก เป็นการอ่านจบัใจความท่ีเป็นบนัเทิงคดีโดย     

เน้ือเร่ืองให้ความเพลิดเพลินในการอ่าน  และท่ีส าคญันิทานจะให้ข้อคิดแก่ผูอ่้านในการอ่าน         
จบัใจความนิทานชาดก ควรพิจารณา ดงัน้ี 
 1.  ช่ือเร่ือง  การอ่านนิทานชาดกควรพิจารณา  ช่ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก  เน่ืองจากช่ือ
เร่ืองจะเป็นส่วนน าทางให้อ่านนิทานไดเ้ขา้ใจ  เพราะช่ือเร่ืองจะบอกให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดท้นัที  
อีกทั้งช่ือเร่ืองของนิทานจะยกตวัละครข้ึนมาตั้งช่ือเร่ือง  ท าให้ทราบวา่นิทานเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัอะไร ดงันั้น ผูอ่้านจึงควรพิจารณาและใหค้วามส าคญักบัช่ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก 

 2.  ข้อคิดของเร่ือง  การอ่านนิทานทุกเร่ืองข้อคิดเป็นส่วนส าคัญท่ีผู ้อ่านจะต้อง
พิจารณาเพราะจะท าใหม้องเห็นแก่นของเร่ืองไดท้นัที  หลงัจากนั้นสรุปสาระส าคญัโดยตอบค าถาม
ให้ไดว้า่  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยา่งไร  และท าไม  ซ่ึงนอกจากแสดงว่าผูอ่้านจบัใจความ
ของเร่ืองไดแ้ลว้  ยงัจะเป็นจุดช้ีน าให้เห็นแก่นเร่ืองหรือใจความส าคญัไดง่้ายดว้ย  เน่ืองจากนิทาน
เป็นงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี  หากตอบค าถามขา้งตน้เพียงอยา่งเดียวก็จะท าให้ขาดรสชาติและ
คุณค่าของนิทานอยา่งเพียงพอ  ดงันั้นควรจบัใจความยอ่ยหรือใจความประกอบเพื่อเก็บรายละเอียด
ของเร่ืองไปพร้อมกนั 
        

ท่ีมา: แววมยรุา เหมือนนิล, กำรอ่ำนจับใจควำม (กรุงเทพมหานคร: สุวริิยสาสน์, 2541), 78-80. 
 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทควำม 
 

ควำมหมำยของบทควำม 
 บทความ  เป็นข้อเขียนท่ีมุ่งให้สาระความรู้และความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง        
แก่ผูอ่้านเป็นส าคญั  รวมทั้งช่วยกระตุน้ชกัจูงใหผู้อ่้านเกิดความคิดในเร่ืองต่าง ๆ  
 การอ่านบทความท าให้ผูอ่้านเป็นคนทนัสมยั  ทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  และทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกในดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการเมือง และการต่างประเทศ  เป็นตน้ 
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ส่วนประกอบของบทควำม 
 บทความมีส่วนประกอบ 3 ส่วน  คือ 

 1.  บทน า  อยู่ย่อหน้าแรกของบทความ มีลักษณะกล่าวน าหรือให้ความรู้พื้นฐาน
บางคร้ังอาจบอกเจตนาของผูเ้ขียน บางคร้ังกระตุน้ใหผู้อ่้านสนใจอ่านเน้ือเร่ือง 

 2.  เน้ือหา  เป็นส่วนส าคญัของบทความเพราะใหค้วามรู้และสาระแก่ผูอ่้าน 
 3.  สรุป  เป็นส่วนทา้ยของบทความ  ใช้เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านเป็นการสรุป

เน้ือหาและสร้างความประทบัใจในการอ่าน 
 

ประเภทของบทควำม 
 บทความอาจแบ่งประเภท  ไดด้งัน้ี 

 1.  บทความบรรยายเหตุการณ์หรือเล่าเร่ือง  เป็นบทความท่ีมุ่งให้ความรู้เก่ียวกับ
เร่ืองราวต่าง ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการใหผู้อ่้านไดมี้ส่วนร่วมรู้เห็นประสบการณ์ดงักล่าวของ
ผูเ้ขียน เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความสนใจ ต่ืนเตน้ประทบัใจ 

 2.  บทความเสนอความคิด  เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนต้องการเสนอความคิดเห็นหรือ
แนวความคิดของตนอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผูอ่้าน  อาจเป็นแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือช้ีแนะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 3.  บทความเชิงวิจารณ์  เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยอาศยัขอ้เท็จจริง  และเหตุผลมาสนบัสนุนการวิจารณ์นั้น  การวิจารณ์ตอ้งวิจารณ์ตาม
หลกัการวจิารณ์ไม่ใช่อารมณ์ของผูเ้ขียน 

 4.  บทความเชิงวิชาการ  เป็นบทความท่ีผู ้เขียนมุ่งให้รู้อย่างใดอย่างหน่ึง  ต้องมี
หลกัฐานขอ้มูลทางวิชาการท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการเขียน  ท าให้บทความนั้นสามารถอา้งอิงเป็น
หลกัฐานได ้

 5.  บทความเชิงวิเคราะห์  เป็นบทความพิจารณาแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ โดยใช้ความ
คิดเห็นของผูเ้ขียนมาวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล และช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญั 
 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทควำม 
 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความอย่างมีประสิทธิภาพ  คือ การพยายาม

คน้หาความคิดส าคญัท่ีสุดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการบอกแก่ผูอ่้านให้ไดว้า่คืออะไร   โดยบทความแต่ละเร่ือง
จะมีแนวคิดส าคญัซ้ึงเป็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเพียงอยา่งเดียว  ผูแ้ต่งนิยามเปิดเผยใจความ
ส าคญัของเร่ืองไว ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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  1.  การบอกใจความส าคัญตอนท้าย เป็นแบบท่ีนิยมแต่งกันมากท่ีสุด เพราะการ
กล่าวถึงสถานการณ์หรือปัญหา  แล้วเสนอเหตุผลและรายละเอียดขยายคามมาก่อนในตอนต้น         
จนสรุปใหเ้ห็นหวัใจหรือแก่นเร่ือง ซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัของผูแ้ต่งในตอนทา้ย 

 2.   การบอกใจความส าคญัตอนตน้  เป็นการด าเนินเร่ืองท่ีตรงขา้มกบัแบบแรก  คือ 
การบอกแนวคิดส าคญัท่ีสุดของผูแ้ต่งซ่ึงเป็นหวัใจหรือแก่นเร่ืองให้ผูอ่้านรู้ตั้งแต่ตน้เร่ือง  จากนั้น  
จึงเสนอเหตุผลหรือตวัอยา่งมาขยายใหเ้ห็นจริงวา่ เพราะเหตุใดผูแ้ต่งจึงมีแนวคิดเช่นนั้น 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความให้ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  มีขอ้สังเกต
เป็นแนวทางเพิ่มเติม ดงัน้ี 

  1.  จุดช้ีแนะใจความส าคญัของบทความท่ีสามารถคน้หาไดร้วดเร็วท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 
คือ ช่ือเร่ือง  เพราะบทความโดยทัว่ไปมุ่งเสนอทรรศนะและเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา  ช่ือเร่ือง     
จึงมกัไม่ซบัซอ้น และบ่งช้ีหวัใจส าคญัหรือแก่นเร่ืองไวเ้ป็นส่วนมาก 

 2.  บทความเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงถา้มีหลายย่อหน้า  ในแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคญั
อยา่งหน่ึง  เม่ือน าใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้มาพิจารณาร่วมกนั  จะมองเห็นใจความส าคญัท่ีสุด
ของเร่ืองไดง่้าย 

 3.  งานเขียนประเภทบทความ  มกัเก่ียวขอ้งกบัข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ จึงควรมี
ประสบการณ์และภูมิหลงั 

 4.  บทความบางเร่ืองผูแ้ต่งไม่เสนอแนะทรรศนะหรือสาระส าคญัอยา่งตรงไปตรงมา  
จึงควรสังเกตหางเสียงหรือน ้ าเสียงของผูแ้ต่งไปพร้อมกนั  เพื่อสรุปให้ได้ว่าผูแ้ต่งตอ้งการเสนอ  
แก่นเร่ืองท่ีแทจ้ริงอยา่งไร 
 

ท่ีมา: แววมยรุา เหมือนนิล, กำรอ่ำนจับใจควำม (กรุงเทพมหานคร: สุวริิยสาสน์, 2541), 78-80. 
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เอกสำรประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เร่ือง ต ำนำนดอกไม้ 

 
 
 
 
 
 

 เร่ืองเล่าของดอกไมง้ามมีต านานท่ีน่าประทบัใจ  เช่น ดอกทานตะวนั ตามต านานเล่าวา่
มีนางเงือกน้อย  เทพธิดาแห่งท้องทะเล  ผูมี้ความสุขอยู่ในทะเลลึกไม่เคยข้ึนมาบนผิวน ้ าเลย          
วนัหน่ึงเกิดพายใุตส้มุทรอยา่งรุนแรงท าใหส่ิ้งท่ีอยูใ่ตน้ ้ าลอยข้ึนมาบนผวิน ้าเป็นคร้ังแรก 

 นางเงือกน้อยได้เห็นดวงอาทิตย์ผูย้ิ่งใหญ่ส่องแสงเป็นประกายสวยงามอย่างท่ีนาง    
ไม่เคยเห็นมาก่อน นางเงือกนอ้ยจึงละทิ้งทอ้งทะเลมานัง่เฝ้าดวงอาทิตยต์ั้งแต่อาทิตยแ์รกข้ึนไปจน
อาทิตยต์ก  โดยท่ีดวงอาทิตยไ์ม่เคยสนใจเหลียวมอง  สุดทา้ยร่างของนางเงือกน้อยก็กลายเป็น
ดอกไมสี้เหลืองสด  คือดอกทานตะวนัท่ีคอยหนัหนา้ตามดวงอาทิตย ์ ดอกทานตะวนัเป็นสัญลกัษณ์
ของความเช่ือมัน่  มัน่คง  รักเดียว  ใจเดียว การใหด้อกทานตะวนักบัใครสักคนหมายถึงฉนัรักมัน่คง
และภกัดีต่อเธอเสมอ  ดุจทานตะวนัท่ีไม่เคยหนัมองผูใ้ดนอกจากดวงอาทิตย ์

 ส่วนดอกบวัตามต านานของอินเดียนแดงเผา่ดาโกตา้  ดอกบวัเป็นวิญญาณของนางฟ้า
องค์หน่ึงท่ียอมทิ้งสวรรคล์งมาเป็นภรรยาของหวัหนา้เผา่อินเดียนแดง  จนกระทัง่มีลูกชายดว้ยกนั
คนหน่ึง  เม่ือลูกชายโตข้ึน  หัวหน้าเผ่าก็ให้ลูกชายกับภรรยานั่งเรือแคนูข้ามทะเลสาบไปขอ
ค าปรึกษาจากผูรู้้วา่  ลูกชายคนน้ีสมควรจะไดเ้ป็นหวัหนา้เผา่ต่อจากพ่อหรือไม่  แต่ระหวา่งทางเรือ
ไดช้นกบัโขดหิน  นางฟ้าตกลงไปในน ้าแลว้หายสาบสูญไป 

 รุ่งเช้าบริเวณโขดหินมีดอกบวัสีเหลืองงามสดใสเกิดข้ึนมาแทน  ดอกบวัจึงมีความ
หมายถึงการเกิดใหม่  ชาวอียิปต์เช่ือว่าวางดอกบวัไวบ้นอกมมัม่ี  เพื่อให้คนตายกลบัฟ้ืนคืนชีพ      
ในอีกหลายร้อยปีขา้งหนา้  ชาวอินเดียถือวา่ดอกบวัหมายถึงการก าเนิดชีวิต ชาวจีนมกัปลูกดอกบวั    
ไวใ้นอ่างเล้ียงปลาทอง  เพื่อให้ปลาทองใช้เป็นท่ีหลบภยั  ซ่ึงภาพวาดปลาว่ายในกอบวัแสดงถึง
ความเป็นมงคลปลอดภยัร ่ ารวย 

จากหนงัสือ ดอกไมบ้านเม่ือวานวนั   
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ใบงำนที ่1 

กลุ่มที.่........................................... 
 

ค ำส่ัง  ให้นักเรียนเขียนควำมหมำยของค ำทีก่ ำหนดให้  และยกตัวอย่ำงประโยคทีเ่กีย่วข้องกบั
ค ำศัพท์ 
 
ต านาน:  ............................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
อินเดียนแดง: ............................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
มมัม่ี:   ............................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
เรือแคนู:  ............................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
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ใบงำนที ่2 

กลุ่มที.่..................................... 
ค ำส่ัง     อ่ำนเนือ้เร่ืองแล้วตอบค ำถำม 
 

 

 เร่ืองเล่าของดอกไมง้ามมีต านานท่ีน่าประทบัใจ  เช่น ดอกทานตะวนั ตามต านานเล่าวา่
มีนางเงือกน้อย  เทพธิดาแห่งท้องทะเล  ผูมี้ความสุขอยู่ในทะเลลึกไม่เคยข้ึนมาบนผิวน ้ าเลย          
วนัหน่ึงเกิดพายใุตส้มุทรอยา่งรุนแรงท าใหส่ิ้งท่ีอยูใ่ตน้ ้ าลอยข้ึนมาบนผวิน ้าเป็นคร้ังแรก 

 1. ส่ิงใดข้ึนมาบนผวิน ้าเป็นคร้ังแรก.............................................................................. 
  นางเงือกนอ้ยไดเ้ห็นดวงอาทิตยผ์ูย้ิ่งใหญ่ส่องแสงเป็นประกายสวยงามอยา่งท่ีนาง

ไม่เคยเห็นมาก่อน นางเงือกนอ้ยจึงละทิ้งทอ้งทะเลมานัง่เฝ้าดวงอาทิตยต์ั้งแต่อาทิตยแ์รกข้ึนไปจน
อาทิตยต์ก  โดยท่ีดวงอาทิตยไ์ม่เคยสนใจเหลียวมอง  สุดทา้ยร่างของนางเงือกน้อยก็กลายเป็น
ดอกไมสี้เหลืองสด  คือดอกทานตะวนัท่ีคอยหนัหนา้ตามดวงอาทิตย ์ ดอกทานตะวนัเป็นสัญลกัษณ์
ของความเช่ือมัน่  มัน่คง  รักเดียว  ใจเดียว การใหด้อกทานตะวนักบัใครสักคนหมายถึงฉนัรักมัน่คง
และภกัดีต่อเธอเสมอ  ดุจทานตะวนัท่ีไม่เคยหนัมองผูใ้ดนอกจากดวงอาทิตย ์
 2.  เพราะเหตุใดนางเงือกจึงกลายเป็นดอกไมสี้เหลืองสด............................................... 

 3.  ดอกทานตะวนัเป็นสัญลกัษณ์ของเร่ืองใดบา้ง........................................................... 
  ส่วนดอกบวัตามต านานของอินเดียนแดงเผ่าดาโกต้า  ดอกบวัเป็นวิญญาณของ

นางฟ้าองค์หน่ึงท่ียอมทิ้งสวรรค์ลงมาเป็นภรรยาของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง  จนกระทัง่มีลูกชาย
ดว้ยกนัคนหน่ึง  เม่ือลูกชายโตข้ึน  หวัหนา้เผา่ก็ให้ลูกชายกบัภรรยานัง่เรือแคนูขา้มทะเลสาบไปขอ
ค าปรึกษาจากผูรู้้วา่  ลูกชายคนน้ีสมควรจะไดเ้ป็นหวัหนา้เผา่ต่อจากพ่อหรือไม่  แต่ระหวา่งทางเรือ
ไดช้นกบัโขดหิน  นางฟ้าตกลงไปในน ้าแลว้หายสาบสูญไป 

 4.  เหตุใดนางฟ้าจึงตกลงไปในน ้า................................................................................ 
 5.  นางฟ้าในท่ีน้ีหมายถึงใคร...................................................................................... 
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  รุ่งเชา้บริเวณโขดหินมีดอกบวัสีเหลืองงามสดใสเกิดข้ึนมาแทน  ดอกบวัจึงมีความ

หมายถึงการเกิดใหม่  ชาวอียิปต์เช่ือว่าวางดอกบวัไวบ้นอกมมัม่ี  เพื่อให้คนตายกลบัฟ้ืนคืนชีพ      
ในอีกหลายร้อยปีขา้งหนา้  ชาวอินเดียถือวา่ดอกบวัหมายถึงการก าเนิดชีวติ   ชาวจีนมกัปลูกดอกบวั
ไวใ้นอ่างเล้ียงปลาทอง  เพื่อให้ปลาทองใช้เป็นท่ีหลบภยั  ซ่ึงภาพวาดปลาว่ายในกอบวัแสดงถึง
ความเป็นมงคลปลอดภยัร ่ ารวย 

 6.  ดอกบวัสีเหลืองสดใสเป็นวญิญาณของใคร.............................................................. 
................................................................................................................................................ 

 7.  ชนชาติใดบา้งท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัดอกบวั.............................................................. 
................................................................................................................................................ 
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ใบงำนที ่3 
กลุ่มที.่..................................... 

 

 1. เติมข้อควำมให้ประโยคสมบูรณ์  
 
 ดอกทานตะวนัเป็นต านานของ.......................................ซ่ึงกลายเป็นดอกไมเ้พราะ
................................................................................................ ดอกไมสี้เหลืองสดน้ีจึงเป็นสัญลกัษณ์
ของ.......................................................................................................................................... 
 ดอกบวัเป็นต านานของ............................................................................ท่ีมีความเช่ือวา่
ดอกบวัเป็นวญิญาณของ............................................................................ดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ของ
.......................................................................................................................ซ่ึงตรงกบัความเช่ือของ
............................................................................................................................................................. 
 
 
 2. ตอบค ำถำมจำกเร่ือง “ต ำนำนของดอกไม้”  
  2.1  เพราะเหตุใดนางเงือกและนางฟ้าจึงกลายเป็นดอกไม ้
................................................................................................................................................ 
....... ................................................................................................... ................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
  2.2  ต านานของดอกไมท้ั้งสองชนิดมีส่ิงใดท่ีเหมือนกนั 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
  2.3  ควรตั้งช่ือเร่ืองน้ีวา่อยา่งไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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ต ำนำนของดอกไม้ 

ดอกทำนตะวนั 

ดอกบัว 

ควำมหมำย 

ทีม่ำ สำเหตุ 

ลกัษณะ 

....................................

....................................

......... 

....................................

....................................

......... 
....................................

....................................

......... 

................................

................................

................. 

ควำมหมำย ลกัษณะ 

ทีม่ำ สำเหตุ ....................................

....................................

......... 

..............................

..............................

..................... 

....................................

....................................

......... 

....................................

....................................

......... 

ใบงำนที ่4 
กลุ่มที.่....................................................... 

 

ค ำส่ัง     ให้นักเรียนเขียนแผนภำพควำมคิดจำกเร่ือง ต ำนำนของดอกไม้ 
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ไม่เคย ข้ึนมา นางเงือก บนผวิน ้า 

อยา่ง วนัหน่ึง ใตส้มุทร เกิด รุนแรง พาย ุ

บน นางเงือก คร้ังแรก ผวิน ้า ข้ึนมา เป็น 

จนกระทัง่ แรกข้ึน นางเงือก ดวงอาทิตย ์ เฝ้าดู ตก ตั้งแต่ 

ไม่เคย แต่ เหลียวมอง ดวงอาทิตย ์ สนใจ 

ดอกทานตะวนั ร่าง กลายเป็น นางเงือก ของ 

ใบงำนที ่5 
กลุ่มที.่....................................................... 

 

ค ำส่ัง      ให้นักเรียนต่อช้ินส่วนประโยคให้เป็นใจควำมทีส่มบูรณ์ 
1.  
 

 
................................................................................................................................................ 
 
2.  
 
................................................................................................................................................ 
 
3.  
 
................................................................................................................................................. 
 
4.  
 
................................................................................................................................................ 
 
5.  
 
................................................................................................................................................ 
 
6.   
 
................................................................................................................................................ 
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สัญลกัษณ์ เป็น ดอกทานตะวนั ของ ความมัน่คง 

ภรรยา เป็น เผา่อินเดียนแดง หวัหนา้ นางฟ้า 

ลูกชาย ภรรยา นัง่ ผูรู้้ ไปหา

หา 

เรือแคนู และ 

เรือ ระหวา่งทาง โขดหิน ชน กบั 

นางฟ้า สาบสูญ ในน ้า ไป แลว้ หาย ตกลง 

เกิด บริเวณ ข้ึน สีเหลือง โขดหิน

หิน 

ดอกบวั 

เกิด ความหมาย ดอกบวั ใหม่ การ มี ถึง จึง 

 
 
7.   
 
................................................................................................................................................ 
 
8.   
 
................................................................................................................................................ 
 
9.   
 
................................................................................................................................................ 
 
10.   

 
................................................................................................................................................ 
 
11.   
 
................................................................................................................................................ 
 
12.   

 
................................................................................................................................................ 
 
13.   
 
................................................................................................................................................. 
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ก าเนิด หมายถึง ดอกบวั ชาวอียปิต ์ การ 

และ 

เช่ือวา่ ชาวอินเดีย 

ชีวติ 

กอบวั แสดงถึง ชาวจีน ปลา วา่ย ภาพวาด ปลอดภยั 

ร ่ ารวย มงคล ใน เป็น ของ 

 
14.   

 
 
 
................................................................................................................................................ 
 
15.   

 
 

 
................................................................................................................................................ 

 
ค ำส่ัง   ใหน้กัเรียนน าประโยคท่ีท่ีเรียงล าดบัไดส้มบูรณ์แลว้มาเขียนเรียงล าดบัเหตุการณ์ 
 ใหเ้ป็นยอ่หนา้  และระบุขอ้คิดท่ีไดรั้บจากการอ่านเร่ือง ต านานดอกไม ้
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ช่ือ.................................................................................................ชั้น......................เลขท่ี.................. 
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ใบงำนที ่6 
 

ค ำส่ัง    ให้นักเรียนเขียนสรุปใจควำมจำกเร่ือง  “ต ำนำนดอกไม้”  และวำดภำพประกอบ   
 พร้อมระบุข้อคิดทีไ่ด้รับจำกเร่ืองทีอ่่ำน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
ช่ือ....................................................................................................ชั้น......................เลขท่ี................ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เร่ืองกำรอ่ำนจับใจควำมทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่4 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่12   เร่ือง  กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทควำม                              
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    รหัสวชิำ ท 1410       ช้ันประถมศึกษำปีที ่4              เวลำ  2 ช่ัวโมง 
ผู้สอน   นำงอรพทัธ  ศิริแสง   
โรงเรียนอนุบำลยโสธร                                 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 
 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจ  
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตวัช้ีวดั 
 ท 1.1 ป.4/3  อ่านเร่ืองสั้น ๆ  ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 

 ท 1.1 ป.4/6  สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ท 1.1 ป.4/8  มีมารยาทในการอ่าน 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  สามารถตอบค าถามจากบทความท่ีอ่านได ้(K) 

 2.  หาประโยคใจความส าคญัของบทความท่ีอ่านได ้(P) 
 3.  บอกใจความส าคญัของบทความท่ีอ่านได ้(P) 
 4.  เขียนสรุปใจความส าคญัของบทความท่ีอ่านได ้(P) 

 5.  บอกขอ้คิดท่ีไดรั้บจากบทความท่ีอ่านได ้(A) 
 

สำระส ำคัญ 
 บทความเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้สาระความรู้และความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง         

แก่ผูอ่้านเป็นส าคญั   เม่ือนกัเรียนอ่านจบัใจความจากบทความ  นกัเรียนจะสามารถเขา้ใจเน้ือเร่ือง  
สรุปใจความส าคัญของบทความได้  ตลอดจนน าข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
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สำระกำรเรียนรู้ 
 ความรู้ 

  หลกัการอ่านจบัใจความจากบทความ  
 ทกัษะ/กระบวนการ 
  ทกัษะการอ่าน  ทกัษะการคิด  กระบวนการกลุ่ม 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน  
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 

ช้ินงำน/ภำระงำน (หลกัฐำน ร่องรอยแสดงควำมรู้) 
 ท าใบงานท่ี 1  เขียนความหมายของค า และยกตวัอยา่งประโยคท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ท าใบงานท่ี 2  ตอบค าถามจากบทความท่ีอ่าน 
 ท าใบงานท่ี 3  เติมขอ้ความใหป้ระโยคสมบูรณ์ตามบทความท่ีอ่าน 
 ท าใบงานท่ี 4  เขียนแผนภาพความคิดจากบทความท่ีอ่าน 
 ท าใบงานท่ี 5  เขียนล าดบัเหตุการณ์ให้เป็นยอ่หนา้ตามบทความท่ีอ่าน 
 ท าใบงานท่ี 6  เขียนสรุปใจความจากบทความท่ีอ่าน 

 

กำรประเมินผล 
 1.  วธีิการประเมิน 
  1.1 สังเกตจากการเขา้ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน 
  1.2 การตรวจใบงาน 
  1.3 การเขียนสรุปใจความ 
 2.  เคร่ืองมือ 
  2.1 แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน 
  2.2 แบบประเมินการเขียนสรุปใจความ 
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แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนสรุปใจควำม 
 

ค ำช้ีแจง:  ใหผู้ป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย    แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสามารถ 
 ในการเขียนสรุปใจความของนกัเรียนตามประเด็นต่อไปน้ี  

 

เลขท่ี 
การสรุปใจความส าคญั เขียนประโยคไดถู้กตอ้ง การสะกดค า รวม 
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เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนสรุปใจควำม 
 

รำยกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
การสรุป
ใจความส าคญั 
(5 คะแนน) 

เขียนเน้ือหา
ส าคญัได้
ใจความ
สมบูรณ์ดว้ย
ส านวนภาษา
ของตนเอง 

เขียนเน้ือหา
ส าคญัได้
ใจความ
สมบูรณ์แต่ใช้
ส านวนภาษา
ตามเร่ืองท่ีอ่าน 

เขียนเน้ือหาขาด
ใจความส าคญั
หน่ึงใจความ 
และใชส้ านวน
ภาษาตามเร่ือง 
ท่ีอ่าน 

เขียนเน้ือหาขาด
ใจความส าคญั
สองใจความ 
และใชส้ านวน
ภาษาตามเร่ือง 
ท่ีอ่าน 

เขียนเน้ือหา
ขาดใจความ
ส าคญัมากกวา่
สองใจความ
โดยคดัลอก
จากขอ้ความ
เดิมของเร่ือง 
ท่ีอ่าน 

เขียนประโยค
ไดถู้กตอ้ง 
(3 คะแนน) 

  เขียนประโยค
ถูกตอ้งตาม
หลกัไวยากรณ์
ทุกประโยค 

เขียนประโยคผิด
หลกัไวยากรณ์  
1 ประโยค 

เขียนประโยค
ผิดหลกั
ไวยากรณ์
มากกวา่ 
 2 ประโยค 
ข้ึนไป 

การสะกดค า  
(2 คะแนน) 

   เขียนสะกดค า
และวาง
วรรณยกุต์
ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ 
ทุกค า 

เขียนสะกดค า
และวาง
วรรณยกุตผ์ิด
หลกัไวยากรณ์
มากกวา่ 1 ค า 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภำพงำน 

 ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
  คะแนน 8 - 10 ระดบัดีมาก 
  คะแนน 6 – 7 ระดบัดี 
  คะแนน 4 – 5 ระดบัพอใช ้
  คะแนน 0 – 3 ระดบัตอ้งปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรปฏิบัติกจิกรรมกลุ่มของนักเรียน 
 

ค ำช้ีแจง:  ใหผู้ป้ระเมินใส่คะแนน (3,2, 1) ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน   
  คะแนน 9 - 10     ระดบัดีมาก 

  คะแนน 7 – 8     ระดบัดี 
  คะแนน 5 – 6     ระดบัพอใช ้
  คะแนน 0 – 4     ระดบัตอ้งปรับปรุง 
                ร้อยละ  50 ข้ึนไป    ถือวา่ ผา่น 
 

กลุ่มที.่.................................................... 
 

ที่ ช่ือ-สกุล 

รำยกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 
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เกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติกจิกรรมกลุ่มของนักเรียน 
 

รำยกำรประเมิน ค ำอธิบำยคะแนน 

3 คะแนน (ดีมำก) 2 คะแนน (ดี) 1 คะแนน (พอใช้) 
สามารถตอบค าถาม
และแสดงเหตุผล 
(3 คะแนน) 

สามารถตอบค าถามได้
ถูกตอ้งและแสดงเหตุผลได้
ต่อเน่ืองครบถว้น  สมัพนัธ์ 
กบัหวัขอ้ท่ีก าหนด 

สามารถตอบค าถามได้
ถูกตอ้งแต่แสดงเหตุผล 
ยงัไม่สมัพนัธ์กบัค าตอบ 

ตอบค าถามได ้
แต่ไม่สามารถแสดง 
เหตผุลได ้

ความร่วมมือในการ
ท างาน 
(3 คะแนน) 

ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างานกลุ่มดว้ยความ 
สมคัรใจรับฟังความคิดเห็น
จากผูอ่ื้น 

ใหค้วามร่วมมือในการ
ท างานกลุ่มดว้ยความ 
สมคัรใจรับฟังความคิดเห็น
จากผูอ่ื้นเป็นบางคร้ัง 

ใหค้วามร่วมมือใน
บางคร้ัง ไม่แสดง 
ความคิดเห็น 

ความสนใจร่วม
กิจกรรม 
(2 คะแนน) 

 มีความกระตือรือร้นสนใจ
ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง 
ชกัชวนใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม
ได ้

ร่วมกิจกรรมเม่ือไดรั้บ
ค าสัง่ 

กลา้แสดงออก 
(2 คะแนน) 

 มีความกระตือรือร้น   
กลา้แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมพร้อมทั้งชกัชวน
ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 

ร่วมกิจกรรมเม่ือไดรั้บ
ค าสัง่ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน   

 คะแนน 9 - 10  ระดบัดีมาก 
 คะแนน 7 – 8  ระดบัดี 
 คะแนน 5 – 6  ระดบัพอใช ้
 คะแนน  0 – 4  ระดบัตอ้งปรับปรุง 
               ร้อยละ  50 ข้ึนไป  ถือวา่ ผา่น 
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กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 กจิกรรมน ำเข้ำสู่กำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 1.  ครูทบทวนเร่ืองการอ่านจบัใจความจากบทความจากนั้นจดักิจกรรมกระตุน้ความ
สนใจของนกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงสู่เร่ืองท่ีจะอ่าน  โดยใชท่ี้เก่ียวกบัขา้วและชาวนา  จากนั้นสนทนา
กบันกัเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีนกัเรียนไดเ้คยพบหรือเคยสัมผสัในการท านา 

 2.  ครูจดักลุ่มใหน้กัเรียนโดยคละความสามารถ (ใชก้ลุ่มเดิม) 
 3.  ครูทบทวนเร่ืองการอ่านจบัใจความจากบทความและแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้    

แก่นกัเรียน 
 กจิกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ 

 4.  ขั้นที่ 1 ค  าถามน าก่อนการอ่าน (Priming Questions) ครูตั้งค  าถามเพื่อให้นกัเรียน
ร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาค าตอบ 

  - นักเรียนรู้หรือไม่ว่าสินค้าส่งออกอันดับหน่ึงของประเทศใดคืออะไร (ข้าว
,ยางพารา) 

  - นกัเรียนคนใดเคยท านาบา้ง หรือเคยไปทุ่งนาบา้ง 
  - ขา้วมีความส าคญัอยา่งไรต่อคนไทย 
  - ใครทราบบา้งวา่ ก่อนจะเป็นเมล็ดขา้วตอ้งผา่นกระบวนการใดมาบา้ง  

 5.  ขั้นที ่2 การท าความเขา้ใจค าศพัท ์(Understanding Vocabulary) ครูน าเสนอค าศพัท์
ในบทความ  โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาความหมายของค าจากพจนานุกรม  อธิบาย
ความหมาย  และยกตวัอย่างประโยคท่ีเก่ียวข้องกับค าศัพท์  หากค าใดนักเรียนอธิบายไม่ตรง
ประเด็น ครูอธิบายเพิ่มเติม  จากนั้นแต่ละกลุ่มเขียนความหมายของค าศพัท์และตวัอย่างประโยค   
ลงในใบงานท่ี 1  
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พืชเศรษฐกิจ      รากแกว้                รากฝอย   วชัพืช  

  
 
โรคระบาด               ตน้กลา้     ดอกสมบูรณ์เพศ      ร าขา้ว   
   
 แกลบ          พิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  สิริมงคล วถีิชีวติ 

  
 6.  ขั้นท่ี 3 การอ่านเน้ือเร่ือง (Reading the Text) อ่านเร่ือง  ตวัแทนกลุ่มรับบทอ่านเร่ือง  

“ขา้ว” โดยก าหนดเวลาให ้10 นาที   
 7.  ครูแจกใบงานท่ี 2 เพื่อให้นกัเรียนตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีแทรกอยู่ในบทความ   

ท่ีอ่าน จากนั้นครูสุ่มตวัแทนจากกลุ่มนกัเรียนออกมาน าเสนอค าตอบ  เพื่อนกลุ่มอ่ืนช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากมีกลุ่มใดตอบผิดประเด็น  ครูแนะน าให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้องโดย
ก าหนดเวลาให ้10 นาที             

 8.  ขั้นที่ 4 ท  าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง (Understanding the Text) ครูแจกใบงานท่ี 3 เติม
ขอ้ความใหเ้ป็นประโยคสมบูรณ์  แลว้อธิบายวิธีการท าใบงาน จากนั้นให้ตวัแทนหน่ึงกลุ่มน าเสนอ  
เพื่อให้ครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืนช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง  หากมีกลุ่มใดตอบผิดประเด็น  ให้แต่ละ
กลุ่มแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  โดยก าหนดเวลาให ้10 นาที             

 9.  ขั้นที่ 5 ขั้นถ่ายโอนขอ้มูล (Transferring Information) ครูแจกใบงานท่ี 4 เพื่อให้
นกัเรียนสร้างแผนภาพความคิดจากบทความท่ีอ่าน   ครูสุ่มตวัแทนจากกลุ่มนกัเรียนเพื่อให้น าเสนอ
ผลงาน  แต่ละกลุ่มช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง และประเมินผลงาน  โดยก าหนดเวลาให ้10 นาที             

     10.  ขั้นที่ 6  ขั้นท าแบบฝึกหดัต่อช้ินส่วนประโยค  และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw  
Exercise  and  Paragraph Structure) ครูแจกซองช้ินส่วนประโยคให้แต่ละกลุ่ม เพื่อแข่งขนักนัเรียง
ประโยคให้ถูกตอ้ง โดยการจบัเวลาว่ากลุ่มใดเรียงประโยคไดถู้กตอ้งท่ีสุดและเร็วท่ีสุด  จากนั้นให้
แต่ละกลุ่มน าประโยคท่ีเรียงไดถู้กตอ้งแลว้มาเขียนเป็นความรียงให้เป็นยอ่หนา้พร้อมระบุขอ้คิดท่ี
ไดรั้บจากบทความท่ีอ่านลงในใบงานท่ี 5 โดยก าหนดเวลาให ้10 นาที             

 กจิกรรมรวบยอด 
     11.  ขั้นที่ 7 การประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation  and  Correction) ให้นกัเรียน   

แต่ละคนเขียนสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านด้วยภาษาของตนเองในใบงานท่ี 6 วาดภาพ 
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ประกอบ และระบุข้อคิดท่ีได้รับจากเร่ืองท่ีอ่าน ครูตรวจผลงานและให้ปรับปรุงแก้ไข โดย
ก าหนดเวลาให ้40 นาที             
 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  บทความเร่ือง “ขา้ว” 
 2.  ภาพประกอบ 

 3.  ใบงานท่ี 1-6 
 

รำยละเอยีดเนือ้หำสำระ 
 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทควำม 
 

ควำมหมำยของบทควำม 
 บทความ  เป็นขอ้เขียนท่ีมุ่งให้สาระความรู้และความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่
ผูอ่้านเป็นส าคญั  รวมทั้งช่วยกระตุน้ชกัจูงใหผู้อ่้านเกิดความคิดในเร่ืองต่าง ๆ  
 การอ่านบทความท าให้ผูอ่้านเป็นคนทนัสมยั  ทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  และทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกในดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการเมือง  และการต่างประเทศ  เป็นตน้ 
 

ส่วนประกอบของบทควำม 
 บทความมีส่วนประกอบ 3 ส่วน  คือ 

 1.  บทน า  อยู่ย่อหน้าแรกของบทความ มีลักษณะกล่าวน าหรือให้ความรู้พื้นฐาน
บางคร้ังอาจบอกเจตนาของผูเ้ขียน   บางคร้ังกระตุน้ใหผู้อ่้านสนใจอ่านเน้ือเร่ือง 

 2.  เน้ือหา  เป็นส่วนส าคญัของบทความเพราะใหค้วามรู้และสาระแก่ผูอ่้าน 
 3.  สรุป  เป็นส่วนทา้ยของบทความ  ใช้เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านเป็นการสรุป

เน้ือหาและสร้างความประทบัใจในการอ่าน 
 

ประเภทของบทควำม 
 บทความอาจแบ่งประเภท  ไดด้งัน้ี 

 1.  บทความบรรยายเหตุการณ์หรือเล่าเร่ือง  เป็นบทความท่ีมุ่งให้ความรู้เก่ียวกับ
เร่ืองราวต่าง ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการใหผู้อ่้านไดมี้ส่วนร่วมรู้เห็นประสบการณ์ดงักล่าวของ
ผูเ้ขียน  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความสนใจ  และต่ืนเตน้ประทบัใจ 
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 2.  บทความเสนอความคิด  เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนต้องการเสนอความคิดเห็นหรือ
แนวความคิดของตนอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผูอ่้าน  อาจเป็นแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือช้ีแนะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 3.  บทความเชิงวิจารณ์  เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยอาศยัขอ้เท็จจริง  และเหตุผลมาสนับสนุนการวิจารณ์นั้น  การวิจารณ์ตอ้งวิจารณ์      
ตามหลกัการวจิารณ์ไม่ใช่อารมณ์ของผูเ้ขียน 

 4.  บทความเชิงวิชาการ  เป็นบทความท่ีผู ้เขียนมุ่งให้รู้อย่างใดอย่างหน่ึง  ต้องมี
หลกัฐานขอ้มูลทางวิชาการท่ีเช่ือถือไดป้ระกอบการเขียน  ท าให้บทความนั้นสามารถอา้งอิงเป็น
หลกัฐานได ้

 5.  บทความเชิงวิเคราะห์  เป็นบทความพิจารณาแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ โดยใช้ความ
คิดเห็นของผูเ้ขียนมาวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล  และช้ีใหเ้ห็นประเด็นส าคญั 

 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทควำม 
 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความอย่างมีประสิทธิภาพ  คือ การพยายาม

คน้หาความคิดส าคญัท่ีสุดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการบอกแก่ผูอ่้านให้ไดว้า่คืออะไร   โดยบทความแต่ละเร่ือง
จะมีแนวคิดส าคญัซ้ึงเป็นใจความส าคญัท่ีสุดของเร่ืองเพียงอยา่งเดียว  ผูแ้ต่งนิยามเปิดเผยใจความ
ส าคญัของเร่ืองไว ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.  การบอกใจความส าคญัตอนท้าย  เป็นแบบท่ีนิยมแต่งกันมากท่ีสุด  เพราะการ
กล่าวถึงสถานการณ์หรือปัญหา  แล้วเสนอเหตุผลและรายละเอียดขยายคามมาก่อนในตอนต้น      
จนสรุปใหเ้ห็นหวัใจหรือแก่นเร่ืองซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัของผูแ้ต่งในตอนทา้ย 

 2.   การบอกใจความส าคญัตอนตน้  เป็นการด าเนินเร่ืองท่ีตรงขา้มกบัแบบแรก  คือ 
การบอกแนวคิดส าคญัท่ีสุดของผูแ้ต่งซ่ึงเป็นหวัใจหรือแก่นเร่ืองให้ผูอ่้านรู้ตั้งแต่ตน้เร่ือง  จากนั้น 
จึงเสนอเหตุผลหรือตวัอยา่งมาขยายใหเ้ห็นจริงวา่  เพราะเหตุใดผูแ้ต่งจึงมีแนวคิดเช่นนั้น 

 การอ่านจบัใจความงานเขียนประเภทบทความให้ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว  มีขอ้สังเกต
เป็นแนวทางเพิ่มเติม ดงัน้ี 

  1.  จุดช้ีแนะใจความส าคญัของบทความท่ีสามารถคน้หาไดร้วดเร็วท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 
คือ ช่ือเร่ือง  เพราะบทความโดยทัว่ไปมุ่งเสนอทรรศนะและเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา  ช่ือเร่ือง     
จึงมกัไม่ซบัซอ้น และบ่งช้ีหวัใจส าคญัหรือแก่นเร่ืองไวเ้ป็นส่วนมาก 

 2.  บทความเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงถา้มีหลายย่อหน้า  ในแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคญั
อยา่งหน่ึง  เม่ือน าใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้มาพิจารณาร่วมกนั  จะมองเห็นใจความส าคญัท่ีสุด
ของเร่ืองไดง่้าย 
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 3.  งานเขียนประเภทบทความ  มกัเก่ียวขอ้งกบัข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจจึงควรมี
ประสบการณ์และภูมิหลงั 

 4.  บทความบางเร่ืองผูแ้ต่งไม่เสนอแนะทรรศนะหรือสาระส าคญัอยา่งตรงไปตรงมา  
จึงควรสังเกตหางเสียงหรือน ้ าเสียงของผูแ้ต่งไปพร้อมกนั  เพื่อสรุปให้ได้ว่าผูแ้ต่งตอ้งการเสนอ  
แก่นเร่ืองท่ีแทจ้ริงอยา่งไร 
 

ท่ีมา: แววมยรุา เหมือนนิล, กำรอ่ำนจับใจควำม (กรุงเทพมหานคร: สุวริิยสาสน์, 2541), 78-80. 
 

บันทกึหลงักำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

 ปัญหำ/อุปสรรค 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

 แนวทำงแก้ไขปัญหำและพฒันำ 
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ.......................................................ผูส้อน      (..............................................................) 
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เอกสำรประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
บทควำมเร่ือง   ข้ำว 

 
 

 
 

 ขา้วเป็นเมล็ดพืชเม็ดน้อยนิดท่ีมีคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อคนไทยมานานแสนนาน  ขา้วเป็น
อาหารหลกัในชีวิตประจ าวนัและยงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ  ขา้วเป็นพืชท่ีสามารถ
ปลูกไดทุ้กภาคของประเทศ  การปลูกขา้วหรือการท านามีหลายประเภท ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีและ
ฤดูกาล   

 ขา้วเป็นพืชตระกลูเดียวกบัหญา้   ตน้ขา้วไม่มีรากแกว้มีแต่รากฝอยแผย่ึดกบัดิน  ล าตน้
เป็นปลอ้งตรงและมีโพรงขา้งใน ใบเรียวยาวและมีสีเขียวเขม้ตน้ขา้วอาจถูกรบกวนดว้ยวชัพืช  และ
เช้ือโรคหลายชนิดท่ีท าให้เกิดโรคระบาดสัตวข์นาดเล็ก เช่น  แมลง  นก  หนู  หอย  และปู  ก็เป็น
ศตัรูพืชตวัร้ายท่ีท าลายตน้ขา้วตั้งแต่ระยะตน้อ่อนจนถึงออกรวง 

  จากเมล็ดพนัธ์ุข้าวถูกเพาะจนมีรากงอกและแตกยอดเป็นต้นกล้า  ตน้กล้าใช้เวลา
เติบโตประมาณ 40 วนั จึงจะแตกหน่อออกมาจากโคนตน้แต่ละตน้มี 5-15 หน่อ  หน่อขา้วแต่ละ
หน่อออกช่อดอกเป็นรวงขา้วหน่ึงรวง รวงขา้วแต่ละรวงมีดอกประมาณ 100-200 ดอก   ดอกขา้ว  
แต่ละดอกจดัเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ   เพราะมีเกสรตวัผูแ้ละตวัเมียอยูใ่นดอกเดียวกนั  ดอกขา้ว
บานจากปลายรวงสู่โคนรวงภายในหน่ึงสัปดาห์ ดอกท่ีบานแล้ว  จะมีการผสมเกสรในเวลาเช้า    
โดยละอองเกสรตวัผูจ้ะตกลงไปผสมกบัไข่ท่ีอยู่ด้านในเกสรตวัเมีย  หลงัจากการผสมเกสรแล้ว     
จะเกิดเป็นผลของขา้ว หรือท่ีเรียกวา่เมล็ดขา้ว ภายในประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นแป้งหรือเน้ือขา้ว  และ
ส่วนท่ีจะใชข้ยายพนัธ์ุต่อไป 

 เมล็ดขา้วใช้เวลาประมาณหน่ึงเดือนจึงจะสุกเต็มท่ี   ทั้ งตน้และรวงจะเร่ิมแห้งและ
กลายเป็นสีเหลืองทอง  ชาวนาเก่ียวขา้วทั้งรวง แลว้น าไปนวดเพื่อแยกเมล็ดจนสุดทา้ยเหลือเพียง
ฟางขา้วแห้ง  เมล็ดขา้วมีคุณค่าทางอาหารสูงและให้พลงังาน  นิยมน ามาท าเป็นอาหารและขนม
นานาชนิด  นอกจากน้ีส่วนต่าง ๆ ของขา้ว  เช่น  ฟางขา้ว  ร าขา้ว  และแกลบ  ก็ยงัสามารถน ามาใช้
ท าประโยชน์ไดม้ากมาย 

 พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เป็นพิธีซ่ึงจดัข้ึนทุกปีเพื่อให้ก าลงัใจชาวนา  
และเป็นสิริมงคล  แก่บา้นเมืองของเรา  ไม่วา่วนัเวลาจะผา่นไปนานเพียงใด  ขา้วยงัคงมีความส าคญั
และผกูพนักบัวถีิชีวติของคนไทยเสมอมาและตลอดไป 

   จากหนงัสือ เร่ืองธรรมชาติหรรษา 
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ใบงำนที ่1 
กลุ่มที.่........................................... 

 

ค ำส่ัง ให้นักเรียนเขียนควำมหมำยของค ำทีก่ ำหนดให้  และยกตัวอย่ำงประโยคทีเ่กีย่วข้องกบั 
 ค ำศัพท์ 
 
พืชเศรษฐกิจ: ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
รากแกว้:  .............................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
รากฝอย :  ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
วชัพืช  :  ............................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
โรคระบาด:  ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ตน้กลา้:  ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ดอกสมบูรณ์เพศ: ......................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
ร าขา้ว:   ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
แกลบ:   ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
พิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั:  ............................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
สิริมงคล:  ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
วถีิชีวติ :  ............................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
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ใบงำนที ่2 
กลุ่มที.่........................................... 

 

ค ำส่ัง ให้นักเรียนตอบค ำถำมจำกบทควำม เร่ือง “ข้ำว” 
 

 ขา้วเป็นเมล็ดพืชเม็ดน้อยนิดท่ีมีคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อคนไทยมานานแสนนาน  ขา้วเป็น
อาหารหลกัในชีวิตประจ าวนัและยงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ  ขา้วเป็นพืชท่ีสามารถ
ปลูกไดทุ้กภาคของประเทศ  การปลูกขา้วหรือการท านามีหลายประเภท ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีและ
ฤดูกาล  

  1.  ขา้วมีความส าคญัอยา่งไร........................................................................................... 
  ขา้วเป็นพืชตระกูลเดียวกบัหญา้   ตน้ขา้วไม่มีรากแก้วมีแต่รากฝอยแผ่ยึดกบัดิน   

ล าตน้เป็นปลอ้งตรงและมีโพรงขา้งใน ใบเรียวยาวและมีสีเขียวเขม้ตน้ขา้วอาจถูกรบกวนดว้ยวชัพืช  
และเช้ือโรคหลายชนิดท่ีท าให้เกิดโรคระบาดสัตว์ขนาดเล็ก เช่น  แมลง  นก  หนู  หอย  และปู         
ก็เป็นศตัรูพืชตวัร้ายท่ีท าลายตน้ขา้วตั้งแต่ระยะตน้อ่อนจนถึงออกรวง  
 2. ตน้ขา้วมีลกัษณะอยา่งไร............................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

 3.  ส่ิงใดบา้งท่ีท าลายตน้ขา้ว…………………………………………………………... 
............................................................................................................................................................. 

 จากเมล็ดพนัธ์ุข้าวถูกเพาะจนมีรากงอกและแตกยอดเป็นต้นกล้า  ต้นกล้าใช้เวลา
เติบโตประมาณ 40 วนั จึงจะแตกหน่อออกมาจากโคนตน้แต่ละตน้มี 5-15 หน่อ  หน่อขา้วแต่ละ
หน่อออกช่อดอกเป็นรวงขา้วหน่ึงรวง รวงขา้วแต่ละรวงมีดอกประมาณ 100-200 ดอก   ดอกขา้ว  
แต่ละดอกจดัเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ   เพราะมีเกสรตวัผูแ้ละตวัเมียอยูใ่นดอกเดียวกนั  ดอกขา้ว
บานจากปลายรวงสู่โคนรวงภายในหน่ึงสัปดาห์ ดอกท่ีบานแล้ว  จะมีการผสมเกสรในเวลาเช้า    
โดยละอองเกสรตวัผูจ้ะตกลงไปผสมกบัไข่ท่ีอยู่ด้านในเกสรตวัเมีย  หลงัจากการผสมเกสรแล้ว     
จะเกิดเป็นผลของขา้ว หรือท่ีเรียกวา่เมล็ดขา้ว ภายในประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นแป้งหรือเน้ือขา้ว  และ
ส่วนท่ีจะใชข้ยายพนัธ์ุต่อไป 

 4.  ดอกขา้วจดัเป็นดอกชนิดใด................................................................................ 
 5.  ส่วนท่ีจะใชข้ยายพนัธ์ุขา้วคือ..................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
  เมล็ดขา้วใช้เวลาประมาณหน่ึงเดือนจึงจะสุกเต็มท่ี ทั้งตน้และรวงจะเร่ิมแห้งและ
กลายเป็นสีเหลืองทอง  ชาวนาเก่ียวขา้วทั้งรวง แลว้น าไปนวดเพื่อแยกเมล็ดจนสุดทา้ยเหลือเพยง
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ฟางขา้วแห้ง  เมล็ดขา้วมีคุณค่าทางอาหารสูงและให้พลงังาน  นิยมน ามาท าเป็นอาหารและขนม
นานาชนิด  นอกจากน้ีส่วนต่าง ๆ ของขา้ว  เช่น  ฟางขา้ว  ร าขา้ว  และแกลบ  ก็ยงัสามารถน ามาใช้
ท าประโยชน์ไดม้ากมาย 
 6. ขา้วมีประโยชน์อยา่งไร...................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

  พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เป็นพิธีซ่ึงจดัข้ึนทุกปีเพื่อให้ก าลงัใจชาวนา  
และเป็นสิริมงคล  แก่บา้นเมืองของเรา  ไม่วา่วนัเวลาจะผา่นไปนานเพียงใด  ขา้วยงัคงมีความส าคญั
และผกูพนักบัวถีิชีวติของคนไทยเสมอมาและตลอดไป 

 7.  พิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัมีความเก่ียวขอ้งกบัขา้วอยา่งไร.................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

137 

ใบงำนที ่3 
กลุ่มที.่........................................... 

 

ค ำส่ัง ให้นักเรียนเติมประโยคให้ได้ใจควำมทีส่มบูรณ์ 
 
 
 ขา้วมีความส าคญัเพราะ..................................................................................................
การปลูกขา้วข้ึนอยูก่บั..........................................................................................................................  

  ตน้ขา้วมีลกัษณะ............................................................................................................. 
....................................................................................................................................ศตัรูของตน้ขา้ว
ประกอบดว้ย........................................................................................................................................ 
........................................................................................................ซ่ึงจะท าลายตน้ขา้วในระยะตั้งแต่ 
............................................................................................................................................................. 

 เมล็ดพนัธ์ุเม่ือมีรากงอกจะถูกเรียกวา่...............................................ซ่ึงใชเ้วลาแตกหน่อ
ประมาณ..................................................................................................หน่อขา้วจะออกช่อดอกเป็น
...................................................มีดอกประมาณ.........................................................ดอกขา้วเรียกวา่
.....................................................เพราะ..............................................................................................
ซ่ึงจะมีการผสมเกสรในเวลา...............................................................................................................  

 เมล็ดขา้วจะเกิดเม่ือ.......................................................................................................... 
เมล็ดขา้วจะสุกเตม็ท่ีตอ้งใชเ้วลา.......................................................................ชาวนาจะเก่ียวขา้วเม่ือ
...............................................................................................................................ขา้วมีประโยชน์คือ
............................................................................................................................................................. 

 การท านาขา้วเก่ียวขอ้งกบัพระราชพิธี............................................................................. 
ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.. 
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ใบงำนที ่4 
กลุ่มที.่........................................... 

 

ค ำส่ัง ให้นักเรียนเขียนแผนภำพควำมคิดจำกบทควำม เร่ือง “ข้ำว”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ำว 

ควำมส ำคญั 

ลกัษณะ  ประเพณ ี

ขั้นตอนกำรปลูก

ข้ำว 



 
 

139 

ใบงำนที ่5 
กลุ่มที.่........................................... 

 

ค ำส่ัง ให้นักเรียนน ำประโยคทีส่มบูรณ์แล้วมำเขียนเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ให้เป็นย่อหน้ำ  และ 
 ระบุข้อคิดทีไ่ด้รับจำกกำรอ่ำนบทควำม เร่ือง “ข้ำว”   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ใบงำนที ่6 
 

ค ำส่ัง    ให้นักเรียนเขียนสรุปใจควำมจำกบทควำมเร่ือง ข้ำว  และวำดภำพประกอบ   
 พร้อมระบุข้อคิดทีไ่ด้รับจำกกำรอ่ำนบทควำม เร่ือง “ข้ำว”   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ช่ือ.....................................................................................................ชั้น...................เลขท่ี.................. 
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X 

 
แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนจับใจควำมทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA   

ช้ันประถมศึกษำปีที ่4 
....................................................... 

 
ค ำอธิบำย 

 แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน เพื่อใชว้ดัความสามารถการอ่าน 
จบัใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม           
30 คะแนน 

 ค าถามแต่ละขอ้จะมีขอ้ความให้อ่าน  เม่ือนักเรียนอ่านจบแล้วให้เขียนเคร่ืองหมาย
กากบาท  X ทบัขอ้  ก  ข  ค  หรือ  ง  ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงในกระดาษค าตอบ 
 
 
 
ตัวอย่ำง 
อ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำม 
 

มดปลวกเดินท างานไปไม่เกียจคร้าน   มุ่งท างานทั้งวนัท่ีมัน่หมาย 
มุมานะพยายามตามแรงกาย  ไม่วุน่วายขดัแขง้กนัอยา่งชั้นชน 

 
 00 ค าประพนัธ์น้ีไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองใด 

   ก.   ความอดทน 
       ข.   ความสามคัคี 

    ค.   ความซ่ือสัตย ์
    ง.   ความขยนัหมัน่เพียร 
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อ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 1 
 
 โรคอว้นพบได้ทั้งในเด็กและผูใ้หญ่  จากการส ารวจก่อนหน้าน้ีพบโรคอว้นมีไม่ถึง    
10 ลา้นคน  แต่เพิ่มข้ึนเป็น 12 ลา้นคน  ซ่ึงปัจจยัส าคญัมาจากพฤติกรรมการบริโภค  การด าเนินชีวิต    
ท่ีเปล่ียนไป  และหากปรับเปล่ียนยดึหลกัความพอเพียงพอดีได ้ ก็จะท าใหห้ลีกไกลจากโรคอว้น 

ชีวจิต  16  กรกฎาคม 2557 
 
1.  ขอ้ใดถูกตอ้งตามเน้ือเร่ือง  
 ก.  ปัจจุบนัคนเป็นโรคอว้นมากข้ึน 
 ข.  เด็กเป็นโรคอว้นมากกวา่ผูใ้หญ่ 
 ค.  โรคอว้นท าใหเ้สียชีวติก่อนวยัอนัควร 
 ง.  สาเหตุหน่ึงของโรคอว้นเกิดจากพนัธุกรรม 
 

อ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 2-3 
 
  มา้และมา้ลายมีขายาวซ่ึงช่วยให้มนัวิ่งไดเ้ร็วเป็นระยะทางไกล ๆ  คนเราฝึกมา้ไวใ้ช้
งานมานานกวา่ 5,000 ปีแลว้  ส่วนมา้ลายเป็นสัตวป่์า  มา้ป่าและมา้ลายกินหญา้สด  แต่มา้ท่ีคนเล้ียง
กินฟาง (หญา้แห้ง)  แถมยงัไดกิ้นของพิเศษเช่น  แครอทกบัแอบเป้ิลดว้ย   มา้มกัจะยืนหลบัแต่ถา้
รู้สึกปลอดภยัมนัจะล้มตวัลงนอน กีบเทา้ของมา้งอกยาวอยู่ตลอดเวลา เหมือนกบัเล็บของคนเรา    
มา้ท่ีใชข่ี้หรือใชง้านตอ้งเล็มกีบเทา้  แลว้ยงัตอ้งใส่เกือกมา้ป้องกนัตรงดา้นล่างอีกดว้ย มา้ลายมกัอยู่
รวมกนัเป็นฝูง  มีตวัผูต้วัหน่ึง  กบัตวัเมียและลูกมา้หลาย ๆ  ตวั  มา้ลายอาศยัอยูต่ามทุ่งหญา้ในป่า
แอฟริกา  ส าหรับผูล่้าอยา่งสิงโตซ่ึงตาบอดสี  ลายร้ิวของมา้ลายกลมกลืนกบัตน้หญา้สูง  มนัจึงแทบ
มองไม่เห็นมา้ลาย  ส่วนมา้ป่ามีเหลืออยูท่ี่มองโกเลียเท่านั้นและใกลสู้ญพนัธ์  

จากหนงัสือ บนัทึกสัตวโ์ลกน่ารัก 
 
2. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง  
 ก.  มา้ลายเป็นสัตวป่์า 
 ข.  มา้ป่าอาศยัอยูใ่นแอฟริกา 
 ค.  มา้ป่าและมา้ลายกินหญา้สด 
 ง.  ลายของมา้ลายเหมือนตน้หญา้ 
 



 
 

143 

3. ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของบทความน้ี  
 ก.  มา้ลายอาศยัอยูต่ามทุ่งหญา้ในป่าแอฟริกา 
 ข.  มา้ป่าและมา้ลายกินหญา้สดแต่มา้ท่ีคนเล้ียงไวกิ้นฟาง 
 ค.  มา้ลายมกัอยูร่วมกนัเป็นฝงู  มีตวัผูต้วัหน่ึงกบัตวัเมียและลูก 
 ง.   มา้เป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีคนฝึกไวข่ี้หรือใชง้าน  ส่วนมา้ลายเป็นสัตวป่์า 
 

 เราเป็นคนไทย  จิตใจแสนดี 
 ชีวติเราน้ี  
 โชคดีเกิดเป็นคนไทย 
 เรามากมีเพื่อน  พี่  นอ้ง 
 พวกพอ้ง  พอ่แม่สนใจ 
 ปู่ ยา่  ตายาย  สุขใจ 
 เกิดเป็นคนไทยแสนดี  
                                                                           จากหนงัสือ คนไทยสบายใจ 

 
4. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดตามขอ้ความขา้งตน้  
 ก.  คนไทยโชคดีท่ีเกิดเป็นคนไทย 
 ข.  คนไทยโชคดีเพราะมีพี่นอ้งมาก 
 ค.  คนไทยจิตใจดีเพราะเป็นคนโชคดี 
 ง.  คนไทยโชคดีเพราะเป็นคนจิตใจดี 
 

อ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 5-7 
 

 อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวติของมนุษย ์ อาหารมีหลากหลายชนิดทั้งท่ีมี
ประโยชน์และเป็นโทษ   ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “คุณจะเป็นเช่นอาหารท่ีคุณรับประทาน”  ฉะนั้นเราจึงควร
หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน  อาหารขยะ  ควรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย          
เพื่อสุขภาพท่ีดีของร่างกาย 

จากหนงัสือ ชีวจิต 16 พฤศจิกายน 2557 
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5. ขอ้ใดคือจุดประสงคข์องผูเ้ขียนขอ้ความขา้งตน้  
 ก.  เพื่อสอน 
 ข.  เพื่อช้ีแจง 
 ค.  เพื่อตกัเตือน 
 ง.  เพื่อแนะน า 
6. ขอ้ใดคืออาหารขยะตามบทความขา้งตน้  
 ก.  ขา้วผดัไข่ 
 ข.  ก๋วยเต๋ียวไก่ 
 ค.  มนัฝร่ังทอด 
 ง.  ขนมปังหนา้หมู 
7. ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของขอ้ความขา้งตน้  
 ก.  การด ารงชีวิตของมนุษย ์
 ข.  ลกัษณะของอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน 
 ค.  การรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ 
 ง.  การหลีกเล่ียงรับประทานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน 
 

อ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 8-10 
 

 สมองของคนเราก็ไม่ต่างไปจากพื้นดินท่ีว่างเปล่า  เม่ือปลูกอะไรลงไปก็ย่อมได้ผล     
อยา่งนั้น  เราจึงควรปลูกแต่ส่ิงดี ๆ ลงไปในสมองใหเ้จริญงอกงามต่อไปเร่ือย ๆ 

จากหนงัสือ A day 1-30 กนัยายน 2557 
 
8. ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของขอ้ความขา้งตน้  
 ก.  คนเราจะดีไดต้อ้งอยูก่บัการเล้ียงดู 
 ข.  ไม่มีส่ิงใดส าคญัเท่าสมองของคนเรา 
 ค.  เราควรปลูกฝังส่ิงดี ๆ ใหเ้กิดข้ึนแก่ตวัเรา 
 ง.   สมองของคนเราเหมือนพื้นดินท่ีวา่งเปล่า 
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9. คนท่ีปลูกฝังแต่ส่ิงดี ๆ ใหแ้ก่ตนเองเปรียบไดก้บัพื้นดินลกัษณะใด  
 ก.  พื้นดินท่ีรกร้าง 
 ข.  พื้นดินท่ีวา่งเปล่า 
 ค.  พื้นดินท่ีราคาแพง 
 ง.   พื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 
10. จากขอ้ความขา้งตน้ขอ้ใดเป็นการปลูกฝังส่ิงดี ๆ  
 ก.  ขยนัหมัน่เพียร 
 ข.  ตอ้งสอบใหไ้ดท่ี้หน่ึงอยูเ่สมอ 
 ค.  มีน ้าใจต่อเพื่อนโดยใหล้อกการบา้น 
 ง.   เก็บเงินค่าอุปกรณ์ท่ีเพื่อนยมืทุกคร้ัง 
 

อ่ำนเร่ืองส้ัน ๆ ต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 11-13 
 

 ปลายปีเป็นหน้าน ้ าลด  แม่น ้ าหน้าบา้นฉันดูแห้งไปถนดัตา  หน้าน้ีชาวประมงคึกคกั
เพราะจบัปลาได้มาก  หนองบึงตามทอ้งนาก็เร่ิมแห้ง  ปลาท่ีตกคลกัท่ีติดอยู่ตามแอ่งน ้ าถูกจบัมา 
ตากแห้งเก็บไวกิ้น  แต่ถ้าเหลือมากก็ใส่เรือพายไปขายท่ีตลาด  สัตวน์ ้ าหน้าน้ีพอเก้ือกูลรายได้
ชาวบา้นริมน ้าไดไ้ม่เบาทีเดียว 

จากหนงัสือ ภาษาพาเพลิน 
 
11. ขอ้ความน้ีไม่ได้กล่าวถึงอาชีพใด  
 ก.  การท านา 
 ข.  การคา้ขาย 

ค.  การประมง 
 ง.   การก่อสร้าง 
12. “ตากแหง้”  คือการกระท าในลกัษณะใด  
 ก.  น าไปคัว่ 
 ข.  น าไปอบ 
 ค.  น าไปทอด 
 ง.  น าไปผึ่งแดด 
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13. ขอ้ความน้ีใหป้ระโยชน์ในเร่ืองใด  
 ก.  การประกอบอาชีพ 
 ข.  การเก็บถนอมอาหาร 

ค.  การตั้งถ่ินฐานบา้นเรือน 
 ง.  การปรับตวัใหเ้ขา้สภาพแวดลอ้ม 
 

อ่ำนเร่ืองส้ัน ๆ  ต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 14-16 
 

 หนูพดัร้องเรียกพ่อกบัแม่ให้มาช่วยมองหาห่ิงห้อย  พ่อบอกหนูพดัดว้ยน ้ าเสียงเศร้า ๆ 
ว่า “ห่ิงห้อยมนัคงไม่บินมากะพริบแสงวิบวบัอีกแล้ว   เพราะโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน ้ าเสีย          
ลงแม่น ้า  จน หอย  ปู  กุง้  ปลา....ตายเกล่ือนคลอง”   
  แม่กอดหนูพัดแล้วพูดว่า   “ชาวสวนบ้านเราก็ใช้สารเคมีกันมากข้ึน   ทั้ ง ปุ๋ย                  
ทั้งยาฆ่าแมลง...”    “โชคดีนะลูกท่ีบา้นเรายงัมีห่ิงห้อยให้ดู  มีคา้งคาวมาหากินทุก ๆ คืน  แสดงว่า  
ยงัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีอยู่มาก”  พ่อบอก  “ถ้าน ้ าไม่สะอาด  อากาศมีควนัพิษหรือมีเสียงเคร่ืองยนต ์ 
เสียงอะไรดงัๆ  ห่ิงห้อยกบัคา้งคาวจะไม่อยากมาอยู่ดว้ยหรือจ๊ะ” หนูพดัถาม “ใช่แลว้ลูกไม่ว่าคน
หรือสัตว ์ หรือแมแ้ต่พืชก็ตอ้งการอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีทั้งนั้น  เพราะจะท าใหเ้รามีชีวติท่ีดีไงลูก”  

                                                                                             จากหนงัสือ ห่ิงหอ้ยร้อยแสง 
 
 

14. ใครมีส่วนช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
 ก.  กลา้แจง้เจา้หนา้ท่ีเม่ือพบปลาตายในล าคลอง 

 ข.  กอ้งท ากระทงจากโฟมเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บไดง่้าย 
 ค.  ก่ิงน าตะกร้าไปซ้ืออาหารเพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก 
 ง.  แกว้ร่วมเดินรณรงคไ์ม่ให้ทิ้งขยะลงในแม่น ้าล าคลอง 
15. ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของขอ้ความขา้งตน้  
 ก.  ไม่ควรทิ้งของเสียลงในแม่น ้า 

 ข.  เราควรรักษาส่ิงแวดลอ้มใหส้ะอาด 
 ค.  ชาวสวนไม่ควรใชปุ๋้ย  และยาฆ่าแมลง 
 ง.  มนุษยแ์ละสัตวต์อ้งการอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
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16. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดจากขอ้ความขา้งตน้  
 ก.  ไม่ใชปุ๋้ย  และยาฆ่าแมลง 
 ข.  รักษาส่ิงแวดลอ้มใหส้ะอาด 
 ค.  งดการใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีเสียงดงั 
 ง.  ไม่ควรปล่อยน ้าเสียลงในล าคลอง 
 

อ่ำนเร่ืองส้ัน ๆ ต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 17-20 
 

 ในคืนท่ีฝนตกอย่างรุนแรง  พวกไม้ขีดไฟมองออกไปนอกหน้าต่าง  และเห็น
เรือประมงล าหน่ึงก าลงัฝ่าพายุ   เขา้มาใกล้ประภาคารท่ีพวกเขาอยู่  โดยท่ีไม่รู้ว่าก าลงัจะชนหิน
โสโครก  เพราะบริเวณดังกล่าวมืดมิด  ไม่มีแสงสว่างน าทางท่ีคอยเตือนให้หลบหินโสโครก      
พวกไมขี้ดไฟจึงปรึกษาหนงัสือ   ไมก้วาด  และดินสอ  วา่จะช่วยเหลือคนบนเรือไดอ้ยา่งไร  
  ไมก้วาดพูดว่า  ท าไงดีถา้เรือมาชนหินโสโครก  คนในเรือจะตอ้งตายหมดแน่ ๆ เลย  
ดินสอพูดว่า  ฉันว่าเราควรท าให้มีแสงสว่างบนประภาคาร  คนบนเรือจะไดห้ลบหินโสโครกได ้  
ไมขี้ดไฟต่างแย่งกนัพูดว่า พวกเราจุดไฟได้นะ  แต่เราไม่มีเช้ือเพลิง  แล้วพวกเราจะท าอย่างไร      
กนัดีเล่า หนงัสือ ไมก้วาด และดินสอ มองหนา้กนั  พวกเขาตดัสินใจแน่วแน่วา่จะตอ้งยอมเสียสละ
เพื่อช่วยชีวิตคนบนเรือล านั้น  พวกเขาจึงช่วยกนัหากอ้นหินมาวางเรียงกนัเป็นวงกลม  แลว้เขา้มา
รวมตัวกันข้างในวงกลมนั้น  ส่วนพวกไม้ขีดรวมกันจุดไฟ  ในไม่ช้าไฟก็ลามไปถึงหนังสือ           
ไมก้วาด  และดินสอ  พวกเขาจบัมือกนั  พวกเขารู้สึกภูมิใจท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น 

จากหนงัสือ แสงสวา่งจากประภาคาร 
 
17. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งตามเน้ือเร่ือง  
 ก.  ไมขี้ดรวมกนัจุดไฟ 
 ข.  พวกเขาช่วยกนัน าหินมาเรียงเป็นวงกลม 
 ค.  หนงัสือบอกวา่ถา้เรือชนหินโสโครกทุกคนตอ้งตาย 
 ง.  ดินสอออกความเห็นควรท าใหมี้แสงสวา่งบนประภาคาร 
18. เพราะเหตุใดไมขี้ดไฟ หนงัสือ ไมก้วาด  และดินสอ  จึงตอ้งการช่วยเหลือคนบนเรือ  
 ก.  เพราะพวกเขารู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ี 
 ข.  เพราะพวกเขารู้วา่ทุกคนบนเรือตอ้งตาย 

 ค.  เพราะพวกเขาชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูแ่ลว้ 
 ง.  เพราะพวกเขาตอ้งการค ายกยอ่งสรรเสริญ 
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19. ขอ้ใดเรียงล าดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง  
  1.  ไมขี้ดรวมตวักนัจุดไฟ 
  2.  พวกเขาน าหินมาเรียงเป็นวงกลมและเขา้ไปอยูใ่นนั้น 
  3.  เรือก าลงัชนโสโครก 
  4.  พวกเขารู้สึกภูมิใจท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น 
  5.  ทุกคนปรึกษากนัวา่จะท าอยา่งไร 
  6.  พวกเขาตกลงใจท่ีจะช่วยคนบนเรือ 
 ก.  3    2     5     6    4     1 
 ข.  3    2    1     4     5     6 
 ค.  3    5     2     1     6     4 
 ง.  3    5    6     2     1     4 
20. การกระท าของไมขี้ดไฟ หนงัสือ ไมก้วาด  และดินสอ ตรงกบัคุณธรรมในขอ้ใด  
 ก.  ความมีน ้าใจ 
  ข.  ความเมตตา 

 ค.  ความเสียสละ 
 ง.  การเอ้ือเฟ้ือผูอ่ื้น 
 

นิทำนชำดกต่อไปนีแ้ล้วตอบค ำถำมข้อ 21-24 
 
 

ชำยจมูกแหว่ง 
 

 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกชายของเศรษฐีคนหน่ึงในเมือง
พาราณสี มีเพื่อนท่ีเป็นลูกชายเศรษฐีด้วยกันอีก 2 คนในสมัยนั้นมีชายจมูกแหว่งอยู่คนหน่ึง           
ท  าหน้าท่ีดูแลสระดอกบวัอยู่ชานเมืองพาราณสี วนัหน่ึงในเมืองมีมหรสพ ลูกชายเศรษฐีทั้ง 3 คน  
ได้พากันไปท่ีสระดอกบัว เพื่อขอดอกบัวประดับกาย เพื่อไปเท่ียวงานมหรสพนั้ นพอไปถึง           
สระดอกบวัแลว้ลูกชายเศรษฐีคนท่ี 1 ไดพู้ดขอดอกบวักบัชายจมูกแหว่งว่า“พี่ชาย ผมและหนวด     
ท่ีตดัแลว้ยงังอกข้ึนได ้ขอให้จมูกของท่านงอกข้ึนเช่นกนั ผมขอดอกบวัด้วยครับ”ชายจมูกแหว่ง
โกรธไม่ชอบใจจึงไม่ให้ดอกบวัแก่เขาต่อจากนั้น ลูกชายเศรษฐีคนท่ี 2 ไดพู้ดขอดอกบวัวา่ “พี่ชาย 
ขา้วท่ีหว่านในนายงังอกข้ึนได้ ขอให้จมูกท่านงอกได้เช่นกนั ผมขอดอกบวัดว้ยครับ”  ชายจมูก
แหว่งก็ยงัโกรธอีกไม่ให้ดอกบวัแก่เขาพระโพธิสัตวจึ์งพูดขอดอกบวัเป็นคนท่ี 3 วา่“พี่ชาย คนทั้ง
สองพดูกบัท่านเกินความเป็นจริง ถึงยงัไงจมูกของท่านก็ไม่มีวนังอกข้ึนมาไดอี้ก ผมขอดอกบวัดว้ย
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ครับ ”ชายจมูกแหวง่พอใจจึงพดูวา่” สองคนนั้นพดูมุสา ท่านจึงพูดความจริง เราให้ดอกบวัแก่ท่าน” 
วา่แลว้ก็ยกดอกบวัใหพ้ระโพธิสัตวไ์ปก าใหญ่ 

บุษบง  โควนิท ์
 
21. ขอ้ใดเรียงล าดบัเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง  
  1.  ลูกเศรษฐีทั้งสามคนเป็นเพื่อนกนั    
  2.  ชายจมูกแหวง่ไม่ใหด้อกบวักบัลูกเศรษฐีสองพี่นอ้ง 
  3.  พระโพธิสัตวไ์ปเกิดเป็นลูกเศรษฐี 
  4.  ชายจมูกแหวง่ใหด้อกบวัแก่พระโพธิสัตว ์
  5.  ชายจมูกแหวง่เป็นผูดู้แลสระบวั 
  6.  ทั้งสามคนไปของดอกบวัประดบักายจากชายจมูกแหวง่ 

 ก.  3    1     5     6    2     4 
 ข.  3    1    6     5     2     4 
 ค.  1   3     6     5     2     4 
 ง.  3    1     5     6     4     2 
22. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  
 ก.  พระโพธิสัตวมี์พี่นอ้ง 1 คน 
 ข.  พระโพธิสัตวเ์กิดเป็นลูกเศรษฐี 
 ค.  ชายจมูกแหวง่คือพระโพธิสัตว ์
 ง.  ทั้งสามคนลว้นมีพอ่คนเดียวกนั 
23. นิทานชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงคุณธรรมขอ้ใด  
 ก.  ความเมตตากรุณา 
 ข.  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
 ค.  ความขยนัหมัน่เพียร 
 ง.  การประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ 
24. ขอ้ใดเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหพ้ระโพธิสัตวไ์ดรั้บดอกบวัจากชายจมูกแหวง่  
 ก.  เพราะการพดูความจริงเป็นส่ิงท่ีดีท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ 
 ข.  เพราะการพดูเพื่อใหผู้อ่ื้นพอใจแต่ไม่ใช่เร่ืองจริงยอ่มไม่เกิดผลดี 
 ค.  เพราะการพดูยกยอ่งชมเชยเกินจริงท าใหผู้อ่ื้นรู้วา่เราเป็นคนท่ีไม่จริงใจ 
 ง.  เพราะการพดูส่อเสียดเยาะเยย้ยอ่มท าใหผู้อ่ื้นเสียใจและก่อใหเ้กิดความเกลียดชงั 
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อ่ำนนิทำนชำดกต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ 25-27 
 

คนช่ัวสรรเสริญกนัเอง 
 

   กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาประจ าอยู่ท่ีต้นละหุ่ง          
ในบริเวณบา้นหลงัหน่ึง วนัหน่ึงไดมี้ววัแก่ตวัหน่ึงในบา้นนั้นไดต้ายลง เจา้ของบา้นไดล้ากซากศพ
มนัไปทิ้งให้เป็นอาหารสัตวไ์วท่ี้ขา้งตน้ละหุ่งนั้น ต่อมาไม่นานมีสุนัขจ้ิงจอกตวัหน่ึงมาแทะกิน   
เน้ือววันั้นอยู่ และมีกาตวัหน่ึงบินมาจบัท่ีต้นละหุ่งนั้น ด้วยหวงัจะกินเน้ือววันั้นเช่นกัน จึงพูด           
ยกยอ่งสุนขัจ้ิงจอกข้ึนวา่ “ท่านพญาเน้ือ ผูมี้ร่างกายเหมือนโคถึก มีความองอาจดงัราชสีห์  ขา้พเจา้
ขอนอบนอ้มแก่ท่าน ท าอยา่งไร ขา้พเจา้จกัไดอ้าหารสักหน่อยหน่ึง” สุนขัจ้ิงจอกไดฟั้งค ายกยอ่งนั้น
แลว้ก็ช่ืนใจพูดตอบกลบัไปว่า “กุลบุตรย่อมสรรเสริญกุลบุตรดว้ยกนั ท่านกาผูมี้สร้อยคองามเด่น
เช่นนกยงู เชิญท่านลงมาจากตน้ละหุ่ง มากินเน้ือให้สบายใจเถิด”รุกขเทวดาเห็นกากบัสุนขัจ้ิงจอก
กล่าวยกย่องกนัตามท่ีไม่เป็นจริง จึงกล่าวคาถาว่า“บรรดามฤคชาติทั้งหลาย สุนขัจ้ิงจอกเป็นสัตว ์
เลวท่ีสุดบรรดาปักษีทั้งหลาย กาเป็นสัตว์ท่ีเลวท่ีสุดและบรรดารุกขชาติทั้งหลาย ตน้ละหุ่งเป็น
ตน้ไมท่ี้เลวท่ีสุดท่ีสุด 3 อยา่ง มาประจวบกนัเขา้แลว้” 

ผศ.สมจิตร  วฒันคลงั 
 
 

25. ขอ้ใดไม่ได้หมายถึงคนชัว่ตามนิทานชาดกขา้งตน้  
 ก.  กา 
 ข.  ววัแก่ 
 ค.  ตน้ละหุ่ง 
 ง.  สุนขัจ้ิงจอก 
26. เพราะเหตุใดกาจึงเปรียบเทียบสุนขัจ้ิงจอกกบัราชสีห์  
 ก.  เพราะมีรูปร่างเหมือนกนั 
 ข.  เพราะเป็นสัตวกิ์นเน้ือเหมือนกนั 
 ค.  เพราะมีความเป็นนกัล่าเหมือนกนั 
 ง.  เพราะราชสีห์เป็นใหญ่เหนือสัตวล่์าเน้ือชนิดอ่ืน 
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27. ความสัมพนัธ์ในขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด  
 ก.  กา-มฤคชาติ 
 ข.  ตน้ละหุง-ปักษี 
 ค.  สุนขัจ้ิงจอก-ราชสีห์ 
 ง.  รุกขเทวดา-พระโพธิสัตว ์
 
อ่ำนนิทำนชำดกต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ 28-30 
 

โลภมำกลำภหำย 
 

 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ พระโพธิสัตวไ์ดเ้กิดเป็นพราหมณ์ตระกูลหน่ึง มีภรรยาและ
ไดลู้กสาว 3 คน ช่ือ นนัทา นนัทวดี และสุนนัทา พอลูกสาวทั้ง 3 ไดส้ามีแลว้ พราหมณ์ก็ไดเ้สียชีวิต 
และไปเกิดเป็นหงส์ทองค าสามารถระลึกชาติไดว้นัหน่ึง ไดเ้ห็นความล าบากของนางพราหมณีและ
ลูกสาวของตนท่ีตอ้งท างานรับจา้งคนอ่ืนเล้ียงชีพ จึงเกิดความสงสาร ได้โผบินไปจบัท่ีบา้นนาง
พราหมณีแล้วเล่าเร่ืองราวให้แก่นางพราหมณีและลูกสาวฟัง และยงัได้สลัดขนให้แก่พวกเขา
เหล่านั้นคนละหน่ึงเส้นขนแลว้ก็บินจากไป หงส์ทองไดม้าหาเป็นระยะ ๆ มาคร้ังใดก็สลดัขนให้
คร้ังละหน่ึงเส้นขน ดว้ยเหตุน้ีนางพราหมณีและลูกสาวจึงร ่ ารวยและมีความสุขไปตาม ๆ กนั ต่อมา
วนัหน่ึงนางพราหมณีไดบ้งัเกิดความโลภข้ึนจึงปรึกษากบัลูก ๆ วา่ “ถา้หงส์ทองมาในคร้ังน้ี พวกเรา 
จะจับถอนขนเสียให้หมด เพื่อจะได้มีทรัพย์สมบติัมากมาย” พวกลูก ๆ ไม่เห็นดีด้วย แต่นาง
พราหมณีไม่สนใจ คร้ันวนัหน่ึงพญาหงส์ทองมาอีก นางก็ไดจ้บัถอนขนเสียจนหมด ขนเหล่านั้น
กลายเป็นขนนกธรรมดาไป เพราะพญาหงส์ทองมิไดใ้ห้ดว้ยความสมคัรใจ นางพราหมณีไดเ้ล้ียง
หงส์ทองนั้นจนขนงอกข้ึนใหม่เตม็ตวั หงส์ก็ไดบิ้นหนีไปโดยไม่ไดก้ลบัมาอีกเลย 

                                                                                                                         บุษบง  โควนิท ์
 
28. ขอ้ใดเป็นใจความส าคญัของนิทานชาดกเร่ืองน้ี  
 ก.  ความรักของพอ่ 
 ข.  ความไม่รู้จกัพอ 
 ค.  ความอาฆาตพยาบาท 
 ง.  ทรัพยสิ์นเงินทองคือความสุข 
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29. นิทานชาดกเร่ืองน้ีใหป้ระโยชน์ในขอ้ใด  
 ก.  การศึกษา 
 ข.  การเก็บออม 
 ค.  การด าเนินชีวติ 
 ง.  การปฏิบติัต่อผูอ่ื้น 
30. พฤติกรรมของใครตรงกบัตวัละครพราหมณีในนิทานชาดกเร่ืองน้ี  
 ก.  สมศรีตอ้งซ้ือของใชท่ี้จ าเป็นทุกเดือน 
 ข.  สุดาชอบซ้ือกระเป๋าถือใหม่เป็นประจ า 
 ค.  สมทรงท าอาหารเล้ียงคนยากจนในวนัเกิด 
 ง.  สมรไปเยีย่มพอ่แม่ท่ีต่างจงัหวดัในวนัหยดุ 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ทีใ่ช้วธีิสอนอ่ำนแบบ MIA 
 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งขวามือเพียงช่องใดช่องหน่ึงในแต่ละขอ้    
 ตามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิการสอนอ่านแบบ MIA 
 ดงัน้ี 
  เห็นดว้ยระดบัมาก   ใหร้ะดบั  3 

  เห็นดว้ยระดบัปานกลาง   ใหร้ะดบั  2 
  เห็นดว้ยระดบันอ้ย  ใหร้ะดบั  1 
 

รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

3 2 1 
ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรียนรู้ 
1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สบัสน 

   

2.  สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป    
3.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากรู้    
4.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์ในทุกขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้    
ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 
5.  นกัเรียนมีความสุขในการปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน 

   

6.  นกัเรียนมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม    
7.  ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน    
8.  ครูคอยช่วยเหลือ  แนะน านกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งทัว่ถึง    
ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
9.  นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 

   

10. นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านเพ่ิมมากข้ึน    
11. นกัเรียนไดท้ างานอยา่งเป็นระบบ    
12. นกัเรียนสามารถน าวธีิการอ่านไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนวชิาอ่ืน ๆ ได ้    
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ภำคผนวก ค 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี 20  แสดงผลคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 
 ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA ก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

นกัเรียนคนท่ี Pretest (30) Posttest (30) ค่าความต่าง 
1 20 24 4 
2 9 20 11 
3 11 18 7 
4 15 24 9 
5 22 29 7 
6 20 29 9 
7 13 23 10 
8 14 24 10 
9 18 24 6 

10 19 26 7 
11 17 22 5 
12 25 29 4 
13 19 28 9 
14 17 22 5 
15 9 23 14 
16 19 26 7 
17 12 25 13 
18 15 21 6 
19 20 29 9 
20 18 22 4 
21 14 28 14 
22 24 25 1 
23 21 25 4 
24 20 26 6 
25 22 27 7 
26 14 27 13 
27 20 26 6 
28 19 26 7 
29 19 26 7 
30 19 26 7 

( ) 17.47 25.00  

S.D. 4.083 2.792  
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ตารางท่ี 21  กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 
 ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA ก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 22  แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอนอ่านแบบ MIA   
 

คนท่ี /ขอ้ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 1 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 
2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 
3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
5 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
6 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
7 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
8 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 
9 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

10 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
11 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
13 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
14 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
15 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
16 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
19 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
21 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
23 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
24 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
25 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
26 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
27 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
รวม 78 70 77 80 79 75 78 78 76 83 78 80 

( )   2.60 2.33 2.56 2.66 2.63 2.50 2.60 2.60 2.53 2.76 2.60 2.66 

(S.D.) 0.49 0.60 0.56 0.47 0.49 0.50 0.62 0.62 0.50 0.40 0.49 0.47 
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ตารางท่ี 23  แสดงสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสอน 
 อ่านแบบ MIA   
 

รำยกำร ( )   (S.D.) 
ระดบั 

ควำมคดิเห็น 
ล ำดบั 

ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดบัต่อเน่ืองไม่สบัสน 

 
2.60 

 
.0.50 

 
มาก 

 
2 

2. สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดไ้ม่ยากจนเกินไป 2.33 0.61 ปานกลาง 4 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากรู้ 2.57 0.57 มาก 3 
4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดคิ้ดวเิคราะห์ในทุกขั้นตอนของการจดั 
การเรียนรู้ 

 
2.67 

 
0.48 

 
มาก 

 
1 

รวม 2.53 0.53 มาก 3 
ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ 
5. นกัเรียนมีความสุขในการปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน 

 
2.63 

 
0.49 

 
มาก 

 
1 

6. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 2.50 0.51 มาก 4 
7. ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน 2.60 0.62 มาก 2 
8. ครูคอยช่วยเหลือ  แนะน านกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม 
อยา่งทัว่ถึง 

 
2.60 

 
0.62 

 
มาก 

 
3 

รวม 2.58 0.56 มาก 2 
ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
9. นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 

 
2.53 

 
0.51 

 
มาก 

 
4 

10. นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านเพ่ิม 
มากข้ึน 

 
2.77 

 
0.43 

 
มาก 

 
1 

11. นกัเรียนไดท้ างานอยา่งเป็นระบบ 2.60 0.50 มาก 3 
12. นกัเรียนสามารถน าวธีิการอ่านไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนวชิา
อ่ืนๆ ได ้

 
2.67 

 
0.48 

 
มาก 

 
2 

รวม 2.63 0.50 มาก 1 
รวมทั้งหมด 2.58 0.52 มาก 
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ภำคผนวก ง 
รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
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รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือวจัิย 
………………….. 

 
นำยพูลชัย  ป้องวชัิย  ประวตัิกำรศึกษำ 
    ครุศาสตรบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

    การศึกษามหาบณัฑิต สาขาการวดัประเมินผล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
    ประวตัิกำรท ำงำน 
    ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล    
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จงัหวดัยโสธร 

 
ผศ.ดร.กลัยำ กุลสุวรรณ ประวตัิกำรศึกษำ 
    ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวทิยาลยั 
    ธรรมศาสตร์ 

    การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
    ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาภาษาไทย  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
    ประวตัิกำรท ำงำน 
    อาจารยผ์ูส้อน/ประธานหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาและวรรณกรรมไทย  
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
    จงัหวดัมหาสารคาม 

 
ดร.จิณณภัต โรจนวงศ์ ประวตัิกำรศึกษำ 

    ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    ประวตัิกำรท ำงำน 
    อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิามนุษยศาสตร์ ภาษาไทย  
    คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    จงัหวดันครราชสีมา 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ - สกุล    นางอรพทัธ   ศิริแสง 
ทีอ่ยู่    210 หมู่ท่ี 7 ต าบลตาดทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร   
ทีท่ ำงำน    โรงเรียนอนุบาลยโสธร ต าบลเข่ืองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร  
ประวตัิกำรศึกษำ  
 พ.ศ. 2549            ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต    

                                 วชิาเอกการประถมศึกษา  จากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
พ.ศ. 2554              ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต    

                                 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
                                     มหาวทิยาลยัศิลปากร อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
ประวตัิกำรท ำงำน  
 พ.ศ. 2551         ครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านกังานเขตบางบอน   
                                     กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน   ครูโรงเรียนอนุบาลยโสธร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                        ยโสธร เขต 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 
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